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RESUMO 

 
Este trabalho está inserido no âmbito dos estudos que buscam aprofundar compreensões a 

respeito da formação inicial do professor, por meio da inserção da Prática como Componente 

Curricular (PCC) nos currículos dos cursos de Licenciatura. Para tanto, o objetivo desta 

pesquisa foi de compreender a configuração da PCC no contexto dos cursos de Licenciatura 

em Física e Licenciatura em Química da UESC. A implementação da PCC foi orientada 

inicialmente pela Resolução (CNE/CP nº2/2002) e permanece na atual Resolução (CNE/CP 

nº2/2015) que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 

superior e para a formação continuada de professores. Partindo de questões sobre o 

cumprimento das quatrocentas horas de PCC, se esta permeia todo processo formativo e como 

tais horas estão inseridas na matriz curricular, foi feito um estudo dos Projetos Acadêmicos 

Curriculares (PAC) dos cursos supracitados. Observamos que os cursos atendem as 

normativas quanto à distribuição das horas, durante todo o processo formativo. Visando 

ampliar o leque de informações para além do que estava escrito nos PAC foi aplicado um 

questionário aos licenciandos matriculados nos cursos supracitados, que já vivenciaram a 

PCC em sua formação, e entrevistados alguns formadores de professores dos cursos em 

estudo. Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa que utiliza como método de análise de 

dados a Análise Textual Discursiva (ATD). As respostas dadas pelos licenciandos sinalizam 

que os cursos devem passar por adequações que favoreçam uma maior compreensão a 

respeito da aplicabilidade da PCC no processo formativo, estreitando a relação entre a teoria e 

a prática. Percebemos que a distribuição da carga horária de PCC necessita passar por ajustes 

e adequações para favorecer uma efetivação plena do que descrevem as Diretrizes, pois 

encontramos algumas incoerências entre os documentos, os discursos dos formadores de 

professores e as concepções dos licenciandos. Sendo assim, essa pesquisa pretende contribuir 

para uma melhor sistematização das quatrocentas horas de PCC dentro dos cursos de 

licenciatura. 
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ABSTRACT 

 
 

This work is part of the studies that seek to deepen understandings about the initial teacher 

training, through the insertion of the Practice as a Curricular Component (PCC) in the 

curricula of the degree courses. To do so, the objective of this research is to investigate how 

the PCC occurs in the context of the undergraduate courses in Physics and Degree in 

Chemistry of UESC. The implementation of the PCC was initially guided by the Resolution 

(CNE/CP No. 2/2002) and remains in the current Resolution (CNE/CP nº2/2015), which 

defines the National Curricular Guidelines for initial formation at higher level and for the 

continuing education of teachers. Starting from questions about the fulfillment of the four 

hundred hours of CCP, if it permeates all formative process and how these hours are inserted 

in the curricular matrix, a study of the Curricular Academic Projects (CAP) of the above 

mentioned courses was done. We observe that the courses meet the norms regarding the 

distribution of the hours, throughout the formative process. Aiming to broaden the range of 

information beyond what was written in the PAC, a questionnaire was applied to the 

graduates enrolled in the courses mentioned above, who had already experienced the PCC in 

their training, and interviewed some teacher trainers of the courses under study. It is, 

therefore, a qualitative research that uses the Discursive Textual Analysis (DTA) as the data 

analysis method. The answers given by the licenciandos indicate that the courses must pass 

through adaptations that favor a greater understanding about the applicability of the PCC in 

the formative process, narrowing the relation between theory and practice. We realize that the 

distribution of CCP workloads need to be adjusted and adjusted to favor a full implementation 

of what the Guidelines describe, as we find some inconsistencies between the documents, the 

teacher trainers' discourse and the conception of the graduates. Thus, this research intends to 

contribute to a better systematization of the four hundred hours of PCC in undergraduate 

courses. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

 Debruçar-me sobre o objeto de pesquisa que me dispus a investigar sugere situar o 

leitor no contexto da pesquisa. Com esse propósito, inicio fazendo uma narrativa da minha 

trajetória acadêmica, por ter sido a essência desta pesquisa, pois os caminhos que me 

conduziram a estudar a temática surgiram de experiências vivenciadas durante a formação 

inicial. 

 Em 2009 ingressei no curso de Licenciatura em Química da Universidade Estadual de 

Santa Cruz (UESC) com a intenção realmente de ser professora de química. Logo no início do 

curso, na disciplina Química Geral I, tivemos que elaborar um trabalho para atender à carga 

horária da disciplina e obtenção de crédito relativo à Prática de Ensino como Componente 

Curricular, esse foi meu primeiro contato com a Prática como Componente Curricular (PCC) 

no processo formativo. Outras disciplinas cursadas no primeiro semestre também continham 

carga horária definida para essa componente curricular. Contudo, por falta de maturidade não 

conseguia distinguir em quais momentos o olhar do professor formador estava voltado para 

tais práticas, uma vez que, as atividades que ocorreram, foram direcionadas de forma linear, 

em que nem sempre se conseguia enxergar o real sentido daquela atividade, até mesmo por 

falta de maturidade, uma vez que estava no início do curso. 

 Em 2010, tive a oportunidade de participar, como bolsista, do Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), o que despertou o meu interesse pelo Ensino de 

Ciências, mas a participação neste projeto foi apenas por um semestre. Logo em seguida fui 

contemplada com a participação no Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI) na 

Universidade de Coimbra (UC) em Portugal, no período de 2010-2012. Todas essas 

experiências vivenciadas contribuíram para minha formação acadêmica. 

Entretanto como cursei parte da Licenciatura na UC, que tem uma modalidade de 

ensino diferente das Instituições de Ensino Superior brasileiras, senti falta de discussões a 

respeito de como iria articular os conhecimentos específicos com a realidade da sala de aula 

na Educação Básica. Mas ao retornar ao Brasil, para concluir o curso, e preencher as lacunas 

deixadas na minha formação na UC, cursei algumas disciplinas pedagógicas e realizei os 

estágios supervisionados. 

Durante todo o percurso formativo, tive o privilégio de conviver e aprender com 

grandes mestres, professores que me motivaram a exercer e amar a carreira docente. E me 
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ensinaram a fazer o exercício de dar sentido à prática educativa, refletindo sempre sobre o que 

se faz. 

Ao cursar as disciplinas pedagógicas, algumas da área de ensino de química e com a 

realização dos estágios, fui constatando o quanto ainda eu precisaria aprender para auxiliar na 

minha formação como futura professora, na aprendizagem dos meus futuros alunos e o quanto 

a dimensão prática é importante. Pois, penso que uma boa formação inicial pode favorecer o 

futuro professor no que tange ao desenvolvimento de atividades inclusivas e participativas, 

que considere o interesse do aluno pelo conteúdo abordado e leve à reflexão sobre sua própria 

prática.            

 Após minha formação inicial, pensando em um projeto para o ingresso no mestrado, 

comecei a refletir que durante meu processo formativo nem sempre havia presenciado 

discussões que relacionassem o conteúdo específico com o conteúdo pedagógico. Embora em 

meu curso de formação inicial a PCC acontecesse nominalmente desde o início do curso, e 

permeasse todo o processo formativo em disciplinas específicas e pedagógicas.    

Ao olhar para tais questões me perguntava: Será que os formadores de professores que 

atuavam nas disciplinas específicas tinham conhecimento de como deveria ocorrer a PCC? 

Qual a intenção de inserir a PCC em disciplinas específicas? Por que os professores da área de 

ensino de química não planejavam junto com o professor da disciplina específica? Não seria 

mais fácil?           

 A partir de destas reflexões, comecei a me interessar pela PCC e suas potencialidades 

durante o processo formativo. Assim, após concluir o curso, e ingressar no mestrado, aquilo 

que começou com indagações, curiosidades e questionamentos se tornou meu objeto de 

pesquisa.           

 A ideia de investigar a Prática como Componente Curricular foi sendo amadurecida 

em discussões no Grupo de Pesquisa em Currículo e Formação de Professores em Ensino de 

Ciências (GPeCFEC)
1
, do qual sou integrante. Na época, Queiroz e Massena (2016), estavam 

realizando uma pesquisa a respeito da formação inicial e discutiam sobre as compreensões de 

currículo de licenciandos formandos em 2014.2 no curso de Licenciatura em Química da 

UESC. Então começamos a discutir no grupo sobre a possibilidade de desenvolvermos uma 

pesquisa que se debruçasse também sobre as compreensões e vivências da Prática de Ensino 

como Componente Curricular no interior dos cursos de Licenciatura em Física e Licenciatura 

                                                           
1
 O GPeCFEC é um grupo de pesquisa coordenado pela profa. Elisa P. Massena e composto por mestrandos, 

bolsistas de iniciação científica, licenciandos de Química, formadores de professores e professores da educação 

básica. Este grupo se debruça sobre discussões/pesquisas sobre o currículo e a formação de professores de ensino 

de Ciências.   
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em Química da mesma instituição.         

 Sabemos que os cursos de formação de professores têm a responsabilidade de atender 

às novas demandas e o compromisso de oferecer aos futuros professores, condições para o 

exercício docente, ocasionando na melhoria da educação em nosso país. Mediante a 

necessidade de formar professores que atendam às demandas da sociedade e proporcionem 

condições para que a educação brasileira forme cidadãos críticos e éticos, os professores em 

processo de formação inicial precisam ter uma formação sólida que esteja em consonância 

com as políticas educacionais vigentes e favoreçam condições para uma formação a altura da 

responsabilidade assumida perante a comunidade.      

 A discussão sobre a relação entre a teoria e prática na formação inicial de professores 

não é algo novo, há várias pesquisas dedicadas a esta questão para que ocorram melhorias na 

qualidade da formação (SAVIANI, 1994; PIMENTA, 1995; CANDAU; LELLIS, 1999). 

Estudos e debates sobre a formação do professor para atuação na Educação Básica 

contribuíram para a reforma nos cursos de licenciatura desde 1996, em que se atribuiu um 

novo olhar para a prática docente. Com a promulgação da Lei n. 9.394/1996 de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) tornou-se obrigatória a inserção da prática de ensino 

no currículo dos cursos. Nesse sentido, o Art.65 menciona que: “A formação docente, exceto 

para educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas” (BRASIL, 

1996, p.21). Entretanto, nesse artigo não ficou evidente o que seria a “prática de ensino” e 

muitos interpretaram como uma atividade semelhante ao Estágio Supervisionado, o que levou 

a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação a aprovar um Parecer 

(CES 744/97), com orientações para o cumprimento do artigo 65 da Lei n.9.394/1996. Este 

texto definia que “A prática de ensino constitui o espaço por excelência da vinculação entre 

formação teórica e início da vivência profissional, supervisionada pela instituição formadora” 

(BRASIL, 1997, p.2).          

 Após dois anos da publicação deste Parecer, outro documento foi divulgado (Parecer 

CNE/CP 115/99, de 10 de agosto de 1999), tratando das Diretrizes Gerais para os Institutos 

Superiores de Educação, e procurou apresentar a concepção de “prática de ensino” como 

“articulador do processo de formação dos professores”, explicitando que: A prática de Ensino 

como elemento articulador do processo de formação de professores, tem como objetivo 

exatamente, atingir à necessária integração entre teoria e prática, em ambas vertentes. 

 A expressão “Prática como Componente Curricular” (PCC) aparece pela primeira vez 

na legislação educacional brasileira, de forma mais explícita, no Parecer do Conselho 

Nacional de Educação (Parecer CNE/CP 9/2001, de 8 de maio de 2001), que tratava das 
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Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a Formação de Professores da Educação 

Básica, em nível superior, no curso de licenciatura, de graduação plena. O texto esclarece que 

diante da importância dada à formação do profissional docente, na LDB de 1996, percebeu-se 

que o mínimo de trezentas horas estabelecido em lei não seria suficiente para atender todas as 

exigências, em especial, a articulação entre teoria e prática tal como posto no Art. 61 da LDB, 

em que estabelece a “associação entre teorias e práticas” como um dos “fundamentos” da 

formação de profissionais da educação. É nesse contexto que surge a PCC.  

 O Parecer CNE/CP 9/2001 além de embasar a implementação das DCN, afirma que 

um dos seus maiores objetivos é a superação do modelo da racionalidade técnica, presente nas 

licenciaturas desde a sua criação. Para tal fim, a legislação deliberou uma ampliação da carga 

horária da prática docente.          

 A implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para formação de professores, 

atribuiu destaque às atividades relacionadas à prática pedagógica e ao Estágio Supervisionado 

nos currículos da formação docente, constituindo-se em ponto importante da reforma proposta 

nos documentos. A Resolução CNE/CP 2/2002 instituiu a duração e a carga horária dos 

cursos de licenciatura de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica, 

em nível superior e estabeleceu que todos os cursos de licenciatura atribuíssem 400 horas para 

a prática como componente curricular e 400 horas para o Estágio Supervisionado. 

 A pesquisa desenvolvida por Neto e Silva (2014) apresenta importantes contribuições 

ao investigar as discussões ocorridas na Universidade Estadual Paulista (Unesp) acerca da 

PCC e sua relação com o Estágio Curricular Supervisionado. Para eles, não somente a PCC, 

mas também o Estágio Curricular Supervisionado está “perdendo” a sua dimensão original de 

“Prática reflexiva sobre e do Ensino”, ficando o Estágio mais restrito à instrumentalização do 

ensino, seja devido à orientação das diretrizes nacionais, seja por conta das próprias políticas 

internas da universidade.         

 Por meio das leituras de Resoluções e Diretrizes Curriculares Nacionais, percebemos 

que existe uma orientação para formar novos licenciados numa perspectiva que priorize uma 

efetiva relação entre teoria e prática. A escolha desta temática se justifica por ser perceptível a 

importância da relação entre teoria e prática na formação de professores e como a PCC 

possibilita que os licenciandos vivenciem em sua formação essa relação. Isso porque não é 

viável atribuir ao licenciando a incumbência de adaptar e transpor o conhecimento sobre o 

ensino e a aprendizagem já na situação de ensino, no contexto da sala de aula, sem ter a 

oportunidade prévia de participação em uma reflexão coletiva e sistemática sobre esse 

processo.  Por este motivo, é importante existir a integração entre os saberes, teóricos e 
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práticos das disciplinas, antes e durante os estágios supervisionados.   

 Em junho de 2015 foi aprovada a nova proposta de diretrizes para formação de 

professores da Educação Básica, que além de outros aspectos, revoga as DCN instituídas em 

2002, mas conservam às quatrocentas horas de PCC. Deste modo, consideramos importante 

estudar as implicações das DCN nos currículos dos cursos de Licenciatura em Física e 

Licenciatura em Química da UESC, no que diz respeito à implementação e desenvolvimento 

da PCC. Consideramos que este estudo poderá auxiliar nas reformas curriculares em vigência, 

do mesmo modo que contribuirá para a análise das diretrizes vigentes.    

 O trabalho realizado por Pereira et al. (2015) investigou a formação pedagógica nos 

currículos das Licenciaturas em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa 

Catarina, com ênfase nas atividades de PCC. Os resultados obtidos, por meio da análise de 

documentos (projetos pedagógicos e programas de ensino dos cursos), características gerais 

do curso (presencial ou à distância) e percurso curricular, mostram que “os currículos ainda 

possuem algumas características ligadas ao modelo da racionalidade técnica, no entanto, 

verificam-se avanços formativos nos três cursos analisados” (PEREIRA et al., 2015)  

 Já o trabalho desenvolvido por Orlandi (2015) teve por objetivo analisar como e se a 

PCC contribuiu ou não para a formação de professores. Após os dados coletados, em grupo 

focal e com a análise realizada com enfoque nos saberes pedagógicos, concluiu-se que a PCC 

pode ser utilizada para o desenvolvimento dos saberes associados ao cotidiano do profissional 

que atua como docente. Segundo a autora, o curso em questão apresenta uma grande 

diversidade de atividades desenvolvidas, esta versatilidade pode ser positiva no sentido de 

permitir que atividades variadas sejam desenvolvidas, podendo ser desde o desenvolvimento 

de um material até a análise de materiais didáticos. E pode ser negativa no momento em que 

não promovem a ocorrência de reflexão.        

 Para Orlandi (2015) existe a necessidade de que algumas disciplinas revejam a 

maneira como a prática é desenvolvida, já que segundo os alunos que participaram da 

pesquisa, tais atividades de PCC estão demasiadamente associadas ao conteúdo biológico e há 

carência do conteúdo pedagógico. Ou seja, nas disciplinas em que são propostas atividades de 

PCC, da maneira em que são desenvolvidas não possibilitam ao licenciando a reflexão sobre o 

fazer e o ser docente.          

 Estabelecendo uma relação com minhas experiências vivenciadas durante a formação 

inicial, as diretrizes para Formação de Professores e as pesquisas produzidas sobre a PCC, 

optamos por analisar neste trabalho como é desenvolvida a PCC nos cursos de Licenciatura 

em Física (LF) e Licenciatura em Química (LQ) da Universidade Estadual de Santa Cruz 
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(UESC). Isto porque existem poucos trabalhos que tratam a respeito da PCC nos cursos de LF 

e LQ, conforme apresentaremos no Capítulo três desta pesquisa.     

 A opção de não investigar o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (LCB) da 

UESC é devido à estrutura curricular deste curso ser distinta dos cursos de LF e LQ. Uma vez 

que, os cursos de LF e LQ atendem a Resolução CONSEPE nº42/2004, que aprova as 

diretrizes para elaboração do Projeto Acadêmico Curricular dos Cursos de Licenciatura da 

UESC. Já o curso de LCB segue por outro caminho e realizou todo um movimento em que a 

matriz curricular se diferencia dos demais cursos de licenciatura da UESC. Em consideração a 

isso optamos por estudar somente os cursos de LF e LQ da UESC, posto que esses cursos se 

assemelham e tem uma história em comum.       

 Sabemos que uma das principais mudanças provocadas pelas Resoluções acima 

citadas, são parâmetros que buscam correlacionar tanto à dimensão teórica quanto a dimensão 

prática em um só sentido articulador, visando à promoção do desenvolvimento de atividades 

práticas relacionadas à futura profissão docente.     

 Diante dessas considerações iniciais, surge a seguinte questão de pesquisa: De que 

modo a PCC é desenvolvida nos cursos de Licenciatura em Física e Licenciatura em 

Química na UESC?          

 Desse questionamento principal, emergiu o objetivo desse estudo, compreender a 

configuração da PCC no contexto dos cursos de Licenciatura em Física e Licenciatura 

em Química da UESC. Como objetivos específicos, temos:  

a) Analisar como a PCC está estruturada no Projeto Acadêmico Curricular (PAC) dos 

cursos supracitados; 

b) Compreender o desenvolvimento curricular da PCC nos cursos de LF e LQ da 

UESC segundo os formadores de professores e licenciandos;  

c) Identificar a contribuição da inserção da PCC nos currículos.  

 

Deste modo, este trabalho de pesquisa poderá apresentar contribuições da PCC aos 

cursos de formação inicial de professores de Física e Química da UESC, e fornecer subsídios 

para reflexão e debate sobre como essa componente curricular pode contribuir para formação 

docente em geral.  

O trabalho está estruturado nos capítulos seguintes:  
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 No Capítulo 1 apresentamos as concepções da PCC em documentos oficiais, nos PAC 

dos cursos de LF e LQ da UESC e aspectos da relação entre teoria e prática a luz de 

Marcelo Garcia (1999). Este capítulo destaca ainda as questões temáticas da formação 

inicial de professores com base nos referenciais teóricos que fundamentam esta 

investigação; 

 O Capítulo 2 versa sobre as pesquisas que têm sido realizadas acerca da PCC na 

formação de professores de ciências; 

 O terceiro Capítulo expõe o percurso metodológico adotado para a composição desta 

pesquisa, que é caracterizada como de natureza qualitativa. Destacam-se ainda os 

cursos investigados, bem como os licenciandos em formação e seus formadores, além 

de apresentar o questionário e a entrevista utilizados como ferramenta de obtenção e 

os escritos provenientes destes instrumentos como o corpus que compõe esta pesquisa. 

Neste capítulo, apresentaremos ainda o referencial metodológico e as categorias da 

pesquisa que orientam a melhor compreensão e discussão dos dados analisados, por 

meio da Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2007); 

 No Capítulo 4 discutimos os resultados referentes a essa investigação os quais 

permitiram responder a pergunta central proposta nesta pesquisa.  

Por fim, expomos as conclusões estabelecidas a partir do desenvolvimento desta 

pesquisa a fim de atender ao objetivo proposto.  
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CAPÍTULO 1 – ASPECTOS RELACIONADOS À TEORIA E A PRÁTICA 

UTILIZANDO COMO PONTE A PCC 

 

 Neste Capítulo dialogaremos com alguns referenciais que darão suporte teórico a 

pesquisa. No primeiro momento, apresentaremos como se da à relação entre a teoria e a 

prática com base em alguns pesquisadores da área, além disso, faremos uma discussão sobre 

os estudos que tratam da teoria e da prática, apontando a perspectiva do professor reflexivo. 

Em seguida, explicitaremos o caminho oficial da PCC nos cursos de licenciatura e a 

importância da dimensão prática nos currículos. Por fim, evidenciamos as propostas 

curriculares dos cursos de Licenciatura em Física e Licenciatura em Química da UESC. 

1.1 – A Teoria Aliada a Prática na Formação Inicial de Professores  

 

 A discussão que trata a respeito da relação entre teoria e prática nos cursos de 

formação de professores não é algo tão recente. Em 1978, Göergen (1978) apresentou em seus 

textos como se constituía a relação entre a teoria e a prática e a dicotomia entre elas. De 

maneira bastante compreensível, pontuava situações cotidianas em que encontramos 

incoerências entre a teoria e a prática. Exemplificando que uma mãe, preocupada com a 

educação de seu filho, estuda a respeito, mas não consegue ser a mãe que pretende. Outro 

caso análogo: o professor que estuda e se aprofunda sobre métodos didáticos, mas não 

consegue utilizá-lo com seus alunos, assim como o cientista que, pesquisando problemas da 

Educação, elabora teorias que não conseguem ser aplicadas na prática.   

 Dentre tais exemplos, verificamos que reside nestas colocações a dicotomia entre a 

teoria e a prática. As discussões que têm sido geradas a respeito da valorização da teoria ou da 

prática, ou até mesmo da dicotomia presente entre elas, conforme indicamos no início do 

texto, fazem parte de todo um processo histórico iniciado na Antiguidade grega.  

 Nessa perspectiva, Sócrates, por um lado salientou a importância da prática, da ação 

do homem com fim em si mesmo; por outro, Platão, privilegiou o mundo das ideias, destacou 

a teoria em detrimento da prática. Já Aristóteles, por sua vez, isolou a teoria da prática, o que 

mais tarde influenciaria a ciência moderna, dando origem a duas concepções igualmente 

distintas: a concepção positivista, que “isola a teoria da prática”, e a concepção marxista que 

“desconhece a dualidade entre teoria e prática” (GÖERGEN, 1978, p.24). Deste modo, as 

relações entre a teoria e prática apresentadas pelos filósofos gregos já indicavam para uma 

eventual falta de relação entre essas duas vertentes.      
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 Percebemos que a definição da relação teoria e prática vem se desenvolvendo 

historicamente e evidenciando, que por um lado, sua dicotomia era entre polos opostos e sem 

ligação, e de outra maneira pela qual vem se adquirindo características até hoje, especialmente 

no contínuo processo de se repensar a educação, apresentando-se como polos distintos, 

entretanto, complementares. Isso indica a indispensabilidade de se constituir como unidade 

indissolúvel, guardando suas características como polos de identidades autônomas.  

 Fundamentando-nos em Sócrates, Platão e Aristóteles até chegarmos aos dias atuais, 

podemos perceber que a compreensão sobre teoria e prática vem se apresentando a partir de 

referências tanto da negação de uma relação entre elas. Já outras privilegiam a teoria em 

detrimento da prática (ou vice-versa), quanto referências que sugerem a sua 

indissociabilidade, que convergem à unidade e ainda as que procuram sua junção, como polos 

distintos.           

 Tal unificação de polos distintos pode ser concebida ao mesmo tempo em que se 

acredita que exista uma tensão entre teoria e a prática que, assim sendo, são consideradas 

como indissociáveis apenas numa correlação dialética. Conforme elucida Gamboa (1995), a 

busca da união ou equilíbrio entre teoria e prática contradiz uma relação dialética, que se 

defende, pois nega o conflito entre esses fatores.       

 De acordo com Sacristán (1999) há uma distinção entre teoria e prática, acreditando 

que essa diferenciação pode favorecer a relação de dependência entre um elemento e outro 

para promover a dialética gerada pelo conflito entre esses polos. Polos esses que se 

relacionam e determinam a ação educativa.       

 Diante destas considerações, cabe realçar que existem diversas considerações a 

respeito da relação entre teoria e prática que destacam concepções heterogêneas sobre cada 

polo.             

 Neste sentido, Göergen (1978) trata das dificuldades da relação entre teoria e prática, 

destacando que “não existe prática sem teoria” e ressalta que, “por mais simples que seja a 

ação humana, ela sempre vem procedida de uma carga teórica” (GÖERGEN, 1978, p.25)

 O autor enfatiza que podemos nos distanciar da prática para refletirmos sobre ela, 

porém, se essa capacidade não é levada em consideração, poderá resultar em uma separação 

entre teoria e prática, uma vez que, nessa conjuntura a teoria não alcançaria a prática. Além 

disso, destaca que esse afastamento ocorre quando a prática não chega à reflexão e a teoria é 

tão geral que não chega a se configurar na prática.      

 Sendo assim, o distanciamento entre a teoria e prática passou a ser uma preocupação 

entre os formadores de professores e pesquisadores da Educação. A saber, John Dewey, em 
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1904, menciona a respeito da necessidade de uma maior e melhor articulação entre a 

formação que se faz nos cursos de preparação profissional docente e o que denomina de 

“atividade laboratorial profissional” (DEWEY, 1904). O que verificamos atualmente, é que 

existe um grande avanço no que diz respeito às discussões acerca dos sentidos da prática e 

teoria.            

 Alguns pesquisadores (KORTHAGEN, 2001; DINIZ-PEREIRA, 2007) afirmam que a 

maior parte dos programas que formam professores ainda estão orientados por princípios mais 

próximos de uma racionalidade técnica. Em tais cursos, além de não se promover a reflexão 

na formação docente, dificulta-se sua efetivação. Por consequência as relações teoria e prática 

podem até ser construídas, porém, de forma hierárquica. Ainda em relação à racionalidade 

técnica, de acordo com Donald Schön (2000, p.15) apoiando-se em Edward Shils (1978), é 

“uma epistemologia da prática derivada da filosofia positivista, construída nas próprias 

fundações da universidade moderna, dedicada à pesquisa”. Deste modo, para Schön (2000, 

p.15) a “Racionalidade técnica diz que os profissionais são aqueles que solucionam problemas 

instrumentais, selecionando os meios técnicos mais apropriados para propósitos específicos”. 

As consequências de curso de formação de professores que se respalda em tal racionalidade 

são notáveis, tendo em vista que nesse modelo  

[...] o professor é visto como um técnico, um especialista que aplica com rigor, na 

sua prática cotidiana, as regras que derivam do conhecimento científico e do 

conhecimento pedagógico. Portanto, para formar esse profissional, é necessário um 

conjunto de disciplinas científicas e um outro de disciplinas pedagógicas, que vão 

fornecer as bases para sua ação. No estágio supervisionado, o futuro professor aplica 

tais conhecimentos e habilidades científicas e pedagógicas às situações práticas de 

aula (DINIZ-PEREIRA, 1999. p.111-112). 

 

 Sendo assim, os cursos de formação de professores que têm em sua estrutura curricular 

essa racionalidade não pretende promover a reflexão dos licenciandos, visto que 

compreendem a prática pedagógica como uma prática técnica. Isto, traz importantes 

implicações para os cursos de licenciatura, que devem ser consideradas.   

 Nessa conjuntura, ao apresentar considerações em relação as implicações do modelo 

da racionalidade técnica para os currículos profissionais, Santos (2007, p. 238) afirma que 

esses “são estruturados de tal forma que os conhecimentos teóricos e as técnicas das ciências 

básicas e aplicadas antecedem as atividades centradas na habilidade de usar teorias e técnica 

para solucionar problemas práticos”. Para a autora, fundamentada em Schön (1983), esse 

modelo, ao hierarquizar os conhecimentos, coloca as habilidades ligadas à prática em posição 

inferior ao conhecimento teórico que lhe dá a base.      

 Os pesquisadores educacionais da área apresentaram consideráveis críticas á influência 
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da racionalidade técnica para os cursos de formação de professores. Contribuições relevantes 

foram produzidas em trabalhos tais como os de: Schön (1983; 1997); Zeichner (1996; 1999); 

Zeichner e Liston (1996); Pérez-Gomez (1997); Popkewitz (1997); Nóvoa (1997); Gauthier et 

al (1998); dentre outros. As considerações destes autores repercutiram similarmente no 

contexto da formação de professores de Ciências em nosso país, posto que pesquisadores 

brasileiros se demostraram atentos a essas críticas, como indicam os trabalhos de Maldaner, 

Zanon e Auth (2006), de Ferreira, Vilela e Selles (2003) e de Korthagen (2001).  

 De acordo com Korthagen (2001), os estudos realizados no contexto da formação de 

professores vêm constatando que a abordagem da racionalidade técnica tem dificultado o 

estabelecimento da relação entre a teoria e a prática na formação de professores. Segundo esse 

autor, tal dificuldade está relacionada à contribuição limitada desse modelo e a formação para 

a criação de oportunidades de transferências de saberes teóricos para a prática desses 

profissionais, ocasionada por tal modelo de formação.     

 Outro modelo seria o da racionalidade prática, que tem por caraterísticas aspectos 

relacionados à prática docente diferenciado da racionalidade técnica. Segundo as ideias de 

Schön (2000), na racionalidade prática observa-se que o mais importante para atividade 

profissional docente é a estruturação dos problemas, visto que não se apresentam ao 

profissional já definidos ou dados.        

 Neste modelo o professor passa a ser entendido como um profissional prático que 

desenvolve conhecimentos-na-ação e faz a reflexão na e sobre a sua prática, pois para ele,  

Este tipo de professor esforça-se por ir ao encontro do aluno e entender o seu 

próprio processo de conhecimento, ajudando-o a articular o seu conhecimento-na-

ação com o saber escolar. Este tipo de ensino é uma forma de reflexão-na-ação que 

exige do professor uma capacidade de individualizar, isto é, de prestar atenção a um 

aluno, mesmo numa turma de trinta, tendo a noção do seu grau de compreensão e 

das suas dificuldades (SCHÖN, 1997, p.82). 

 

Para formar professores nessa nova perspectiva, Schön (1997, p. 88) afirma que 

teríamos que “aprender mais com as tradições da educação artística do que com os currículos 

profissionais normativos do sistema universitário de vocação profissionalizante”. Schön 

(1997) defende ainda que o aprender fazendo é um aprendizado característico desses cursos 

em que se concede um valor maior à prática e aos percursos até a aquisição no novo 

conhecimento.          

 Ainda de acordo com o autor “cometer erros, tomar consciência dos próprios erros, o 

tentar novamente, de outra maneira” são elementos aos quais se devem creditar uma maior 

importância na formação de professores (p.89). Destaca ainda que os alunos deveriam 
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começar a “praticar, juntamente com os que estão em idêntica situação, mesmo antes de 

compreenderem racionalmente o que estão a fazer” (SCHÖN, 1997, p.89). 

Existem, ainda, propostas para modelos de formação docente que estariam embasadas 

na racionalidade crítica, em que, segundo Diniz-Pereira (2007), considera-se que o professor 

é alguém que ao levantar problemas, o faz com uma visão política explícita sobre o assunto, 

um aspecto que o diferenciaria dos dois modelos anteriores apresentados.   

As inferências do modelo de formação baseada na racionalidade crítica para os 

currículos dos cursos de licenciatura ainda têm sido pouco discutidas. Esse modelo é 

fortemente influenciado pelas ideias de Paulo Freire, conforme retrata Diniz-Pereira (2007, p. 

262), posto que “uma comunidade de professores-pesquisadores, com estudantes como co-

investigadores, estabelece um processo democrático e centrado no aluno.” Assim, o autor 

defende que nesse modelo o currículo “é construído ‘de baixo para cima’ ao invés de ser 

construído ‘de cima para baixo’”  

Conforme Diniz-Pereira (2002, p.83) “a pesquisa é a palavra chave quando o ensino e 

o currículo são tratados em modos críticos e estratégicos”. Isto é, os principais reflexos do 

modelo da racionalidade crítica para os currículos acadêmicos dos cursos de licenciatura que 

estão sendo postos podem ser traduzidos da seguinte forma: em uma prática docente que se 

faz investigativa seguindo a pesquisa como eixo central e no reconhecimento do estudante 

como agente co-construtor desse currículo e com voz ativa nas decisões em torno de seu 

próprio percurso acadêmico.          

 Em síntese acreditamos que a teoria e a prática podem ser articuladas nos cursos de 

formação de professores de maneira a proporcionar a compreensão do que move a ação 

educativa e de dar sentido à prática, com aspectos relacionamos ao que defende Sacristán 

(1999). Não devemos negligenciar as diferentes maneiras de relacionar a teoria e a prática em 

todo o processo formativo, e essencialmente encaminhar os licenciandos a perceberem tais 

diferenças e refletirem a respeito.       

 Considerar a relação entre a teoria e a prática nos cursos de formação de professores, 

promovendo a reflexão e confrontando as possíveis dicotomias se considera como algo 

fundamental para se atingir a compreensão de uma indispensável unidade dialética entre 

teoria e prática. Sendo assim, esperamos que exista um confronto entre a teoria e a prática, do 

ponto de vista da dialética, compreendendo sua importância na construção de um currículo 

que proporcione a profissionalidade do futuro professor como ponto principal para sua 

formação.  
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 1.1.1 - A relação entre teoria e prática na perspectiva do professor reflexivo 

 

 As propostas a respeito da inserção da prática reflexiva exposta nos discursos da 

pedagogia nacional e internacional têm seus desdobramentos em algumas adjetivações como: 

professor reflexivo, professor pesquisador, professor crítico, professor intelectual 

transformador, que vêm sendo amplamente defendidas, criticadas ou rejeitadas. Se formos 

considerar o percurso histórico, a discussão referente à relação entre a teoria e a prática e o 

professor reflexivo vem ganhando espaço amplo nas pesquisas mundiais e nas propostas de 

reforma de ensino e de formação de professores em todo o mundo e em nosso país não tem 

sido diferente.           

 As pesquisas que versam sobre a capacidade reflexiva dos professores com 

sustentação na sua prática estão embasadas nas ideias de que os professores são incumbidos a 

desempenhar um papel ativo na formulação tanto dos propósitos e objetivos do seu trabalho, 

como dos meios para atingi-lo (ZEICHNER, 1993). Esses estudos partem do pressuposto de 

que para alcançar o desenvolvimento de tais competências é necessário desenvolver a 

capacidade de reflexão.          

 Na tentativa de buscar sustentação teórica que favoreça uma melhor compreensão a 

respeito da distinção entre o ato reflexivo e o de rotina, os estudiosos se apoiaram nas ideias 

defendidas por Dewey (ZEICHNER, 1993). Zeichner (1993) se refere à rotina como as 

atitudes que são definidoras de rituais, de modos padronizados de se conceber e de se lidar 

com a dinâmica institucional, produzindo uma noção de realidade inerte, que tende a inferir 

nos modos de comportamento que possam ser repetidos automaticamente, em qualquer 

situação.            

 Por outro lado, a ideia de prática reflexiva defendida por Dewey (1959) não equivale 

simplesmente a uma receita com procedimentos específicos a serem seguidos pelos 

professores, mas sim, uma maneira de encarar e resolver os problemas, além de soluções 

lógicas e racionais, que fazem uso da intuição, da paixão e da emoção. O professor, portanto, 

deve ter uma participação ativa, dedicada ao que acredita ou que pratica.    

 Nos dias atuais, dentre os pesquisadores que tratam a respeito da relação entre teoria e 

prática na formação de professores, Schön se sobressai por propor uma formação docente 

baseada na prática reflexiva, proveniente dos pressupostos teóricos de Dewey.  

 O ensino baseado na racionalidade técnica, para Schön (2000) é limitado, posto que 

não é suficiente para responder às situações cada vez mais imprevisíveis da prática, isto é, a 

incerteza, a singularidade e os conflitos. O autor defende o ensino prático reflexivo na 
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perspectiva da prática, explicando que as soluções de determinados acontecimentos 

apresentados durante a prática profissional extrapolam a dimensão técnica, exigindo ações 

que vão além do conhecimento técnico-cientifico, apontando para o conhecimento tácito 

como deflagrador de ações que surgem no ato do exercício profissional.   

 As ideias centrais para o desenvolvimento de uma prática reflexiva de acordo com 

Schön (1992) sugerem: o conhecimento na ação, a reflexão na ação e a reflexão sobre a 

reflexão na ação. Para o autor a atuação dos profissionais em acontecimentos considerados 

incertos, instáveis e singulares, que vão além do repertório técnico, pode ser explicada como 

conhecimento na ação e reflexão na ação.        

 O conhecimento na ação, compreendido como aquele que não está previamente 

elaborado, ocorre de forma implícita, em que algumas vezes ocorre sem que seja percebida 

pelo profissional. Por este motivo, esse conhecimento torna-se instantâneo e está na ação. 

Refletindo a respeito da teoria de Schön, Pimenta (2002, p.19) acrescenta que “o 

conhecimento na ação é o conhecimento tácito, implícito, interiorizado, que está na ação e 

que, portanto, não a precede”. A autora argumenta ainda que “esse conhecimento é 

mobilizado pelos profissionais no seu dia-a-dia, configurando um hábito”. Sendo assim, 

conhecer na ação é um método tácito, que se apresenta de maneira espontânea e rotineira, 

ocasionando resultados pretendidos, no tempo em que a situação se apresenta nos limites da 

normalidade.           

 Existem ainda situações em que o profissional tende a analisar e refletir sobre o que 

está sendo feito no momento em que a situação ocorre. É o que Schön considera como a 

reflexão na ação e está apresentado a seguir.  

Podemos refletir sobre a ação, pensando retrospectivamente sobre o que fizemos, de 

modo a descobrir como nosso ato de conhecer na ação pode ter contribuído para um 

resultado inesperado. Podemos proceder dessa forma após o fato, em um ambiente 

de tranquilidade, ou podemos fazer uma pausa no meio da ação para fazer o que 

Hannah Arendt (1971) chama de “parar e pensar”. Em ambos os casos, nossa 

reflexão não tem qualquer conexão com a ação presente. Como alternativa podemos 

refletir no meio da ação, sem interrompê-la. Em um presente da ação, um período de 

tempo variável com o contexto, durante a qual ainda se pode interferir na situação 

em desenvolvimento, nosso pensar serve para dar forma ao que estamos fazendo, 

enquanto ainda o fazemos. Eu diria em casos como este que refletimos na ação 

(SCHÖN, 2000, p.32). 

 

 Sendo assim, a reflexão na ação¸ posta pelos profissionais em situações práticas, não 

necessariamente depende exclusivamente de teorias e técnicas, ela se estabelece na 

observação do problema e na tomada de decisão a respeito do que deve ser feito no momento 

em que a situação ocorre. Esse procedimento conduz o profissional em um pesquisador no 
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contexto da prática.           

 Por meio da reflexão sobre a prática, pode ocorrer que o profissional construa um 

repertório de experiências que podem ser reproduzidas em situações semelhantes e obtenha 

êxito. Sendo assim, podemos afirmar que, à medida em que o profissional se confronta com 

situações semelhantes e conflituosas, movendo-o a reflexão na ação, mais esse sujeito obtém 

o conhecimento na ação, concebido nesse processo de reflexão. Por outro lado, existem 

ocasiões que vão além do repertório construído e que necessitam de uma busca, análise, 

contextualização e diálogo com outras concepções, isto é, situações que requerem a 

apropriação de teorias sobre o problema e de uma análise mais refletida. A este tipo de 

reflexão, Schön (2000) chama de reflexão sobre a reflexão na ação.   

 A reflexão sobre a reflexão na ação oportuniza uma definição verbal da situação, 

possibilitando uma nova compreensão da conjuntura vivenciada e a idealização de diferentes 

soluções. Segundo Schön (1992, p.83) “refletir sobre a reflexão na ação é uma ação, uma 

observação e uma descrição que exige o uso de palavras”.      

 De acordo com a teoria de Schön (2000), podemos afirmar que o conhecimento na 

ação, a reflexão na ação e a reflexão sobre a reflexão na ação são consideradas ideias 

centrais para a prática reflexiva na formação docente. Essas ideias são essenciais para 

justificar a limitação do ensino pautado na racionalidade técnica, uma vez que não promove 

aos licenciandos o desenvolvimento de habilidades necessárias para a solução de 

eventualidades que possivelmente ocorreriam em sua prática pedagógica.  

 Devido à amplitude das discussões provocadas pelos pesquisadores, debates e críticas 

a respeito do ensino prático reflexivo, a ideia chega até o campo da formação docente e 

encontra um ambiente fértil para os debates atuais. Com base em Alarcão (1996), o interesse 

suscitado pela ideia de professor reflexivo se baseia, principalmente, na atualidade dos temas 

que tal ideia contempla em que possibilita: a aproximação entre teoria e prática, a formação 

para a reflexão e a necessidade da eficiência no ensino.      

 Para Pimenta (2002) as pesquisas e estudos realizados por Schön possibilitaram a 

abertura para a valorização da pesquisa na ação dos professores e para uma prática refletida 

que viabilize o ensinar em ocasiões singulares, instáveis, incertas, carregadas de conflitos e 

dilemas. A autora defende que a partir da pesquisa e da prática no processo de formação 

docente, é possível delinear um projeto de formação inicial e continuada, articulado entre as 

universidades e as escolas. Para isso, a formação requer um espaço em que o professor possua 

a oportunidade de refletir constantemente sobre os problemas e a dinâmica geradas por sua 

atuação cotidiana.  
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1.2 – O caminho oficial da PCC: a dimensão prática nos currículos das licenciaturas 

 

 Após as críticas destinadas ao modelo da racionalidade técnica e orientadas pelo 

modelo da racionalidade prática, atualmente existem outras possibilidades de representação 

para a formação docente. As políticas vigentes para a formação de professores, no país, 

demonstram estar de acordo com o novo modo de conceber a formação docente. 

 As novas propostas curriculares buscam romper com o modelo da racionalidade 

técnica, expondo uma representação em que a prática é entendida como eixo central dessa 

organização. Sendo assim, nessa nova roupagem para os cursos de licenciatura, a prática deve 

aparecer desde os primeiros semestres do curso. A partir desse envolvimento com a realidade 

prática, surgem problemas e questões que podem ser discutidos em disciplinas teóricas. Por 

sua vez, o currículo deixa de ser caracterizado como caixas separadas e acopladas, mas sim, 

simultâneo e articulado. Assim, o conceito da “Prática como Componente Curricular” ganha 

espaço nessas novas orientações para a formação de professores. Discutiremos nessa seção a 

trajetória percorrida para inserção da PCC nos documentos oficiais e nos currículos dos cursos 

de formação de professores.  

 A prática foi legalmente inserida nos currículos dos cursos a partir de 1996 com a 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que foi elaborada 

com intuito de responder ás demandas discutidas pelos pesquisadores e educadores da área 

desde os anos 1980. Antes da promulgação da Lei n.9394/1996, não existia uma 

regulamentação relacionada à carga determinada à Prática de Ensino nos cursos de formação 

de professores.  

 Segundo Carvalho (2001) os cursos de licenciatura em Química, Física e Biologia 

tinham uma carga horária destina a Prática de Ensino, mas era extremamente pequena. Os 

professores em formação cursavam quatro anos, e desses, três ou mais eram atribuídos 

essencialmente as disciplinas básicas, compostas de conteúdos específicos. Não existia 

qualquer ligação com a escola na Educação Básica. A autora acrescenta ainda que as 

disciplinas que eram incumbidas de fazer a interação entre a universidade e a escola de 

educação básica ocupavam, em média, um quarto ou menos, do currículo do curso, isso, 

quando os professores dessas disciplinas a levavam a efeito. 

  Então, com a promulgação da LDBEN n°9394/96 começaram a ser inseridas 

alterações em cursos de formação de professores, inclusive a inserção da Prática de Ensino. O 

Art. 65 menciona que “a formação docente, exceto para educação superior, deveria incluir a 

prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas” (BRASIL, 1996). Porém, não estava claro 
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no texto ainda como os cursos de formação de professores deveriam inserir essa Prática de 

Ensino. Posteriormente, a Prática de Ensino deixou de existir nos documentos oficiais, dando 

espaço para a Prática como Componente Curricular, com algumas atribuições e aumento da 

carga horária como explicaremos a seguir.  

 O Conselho Nacional de Educação, em fevereiro de 2001, apresentou uma versão 

preliminar, do documento chamado de “Proposta de Diretrizes para a Formação Inicial de 

Professores da Educação Básica, em Curso de Nível Superior”, que foi apresentada para a 

comunidade educacional em cinco audiências públicas regionais, uma reunião institucional, 

uma reunião técnica e uma audiência pública nacional para ser apreciada. Este documento, 

engloba elementos provenientes de discussões mais amplas a respeito do papel do professor 

durante o percurso formativo, pois “apresenta a base comum de formação docente expressa 

em diretrizes, que possibilitem a revisão criativa dos modelos hoje em vigor” (BRASIL, 2001, 

p.4). 

  O Parecer CNE/CP n° 09/2001 deixa explicita a concepção de prática, considerando-a 

como um componente curricular. Neste documento, verificamos que existe um cuidado em 

relação à incorporação de proposições defendidas pelos educadores e com a explicitação de 

orientações gerais para os cursos de licenciatura, afirmando que:  

Este documento, incorporando elementos presentes na discussão mais ampla a 

respeito do papel dos professores no processo educativo, apresenta a base comum de 

formação docente expressa em diretrizes, que possibilitem a revisão criativa dos 

modelos hoje em vigor, a fim de: fomentar e fortalecer processos de mudança no 

interior das instituições formadoras; fortalecer e aprimorar a capacidade acadêmica e 

profissional dos docentes formadores; atualizar e aperfeiçoar os formatos de 

preparação e os currículos vivenciados, considerando as mudanças em curso na 

organização pedagógica e curricular da educação básica; dar relevo à docência como 

base da formação, relacionando teoria e prática; promover a atualização de recursos 

bibliográficos e tecnológicos em todas as instituições ou cursos de formação 

(BRASIL, 2001, p. 04). 

 

 Podemos perceber que a redação do texto oficial apresenta expressões de mudanças 

em vários pontos, a saber: a) no papel do professor, no interior das instituições e b) no 

formato e preparação dos currículos, considerando as mudanças que estão acontecendo na 

organização pedagógica e curricular da Educação Básica. Indicando ainda a necessidade de 

dar relevo à docência como alicerce da formação, relacionando a teoria e prática. Essa 

destinação nos faz compreender por qual razão a prática foi admitida como componente 

curricular.  

 O referido Parecer (CNE/CP n° 09/2001) também alerta os professores dos cursos de 

licenciatura no sentido de assentir que “para construir, junto com os seus futuros alunos, 

experiências significativas e ensiná-los a relacionar a teoria e a prática é preciso que a 
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formação de professores seja orientada por situações equivalentes do ensino e aprendizagem” 

(BRASIL, 2001, p.14). Legitima ainda que  

 

uma concepção de prática mais como componente curricular implica vê-la como 

uma dimensão do conhecimento que tanto está presente nos cursos de 

formação, nos momentos em que se trabalha na reflexão sobre a atividade 

profissional, como durante o estágio, nos momentos em que se exercita a 

atividade profissional. O planejamento e a execução das práticas no estágio devem 

estar apoiados nas reflexões desenvolvidas nos cursos de formação. A avaliação da 

prática, por outro lado, constitui momento privilegiado para uma visão crítica da 

teoria e da estrutura curricular do curso. Trata-se, assim, de tarefa para toda a equipe 

de formadores e não, apenas, para o “supervisor de estágio” (BRASIL, 2001, p. 22-

23, grifo nosso). 

 

 O Parecer CNE/CP n°28/2001 apresenta uma nova redação ao Parecer CNE/CP 

n°21/2001, estabelecendo a duração e a carga horária dos cursos de Formação de Professores 

da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Esclarece 

que 

a prática é o próprio modo como as coisas vão sendo feitas cujo conteúdo é 

atravessado por uma teoria. Assim a realidade é um movimento constituído pela 

prática e pela teoria como momentos de um dever mais amplo, consistindo a prática 

no momento pelo qual se busca fazer algo, produzir alguma coisa e que a teoria 

procura conceituar, significar e com isto administrar o campo e o sentido desta 

atuação (BRASIL, 2001, p. 11). 

 

 Este Parecer mencionado ainda distinguiu a Prática como Componente Curricular do 

Estágio Supervisionado, apresentando abordagens diferenciadas, o que pode ser observado a 

seguir. 

[...] a prática como componente curricular é o conjunto de atividades formativas que 

proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento 

de procedimentos próprios ao exercício da docência. Por meio destas atividades, são 

colocados em uso, no âmbito do ensino, os conhecimentos, as competências e as 

habilidades adquiridos nas diversas atividades formativas que compõem o currículo 

do curso (BRASIL, 2001, p. 9-10). 

 

 Tendo como referência a Resolução CNE/CP n°1 de 2002, a prática “na matriz 

curricular, não poderá ficar reduzida a uma espaço isolado, que a restrinja aos estágios, 

desarticulada do restante do curso” (BRASIL, 2002, p.4), ela “deverá estar presente desde o 

início do curso e permear toda a formação do professor” (ibid), não ficando limitada apenas as 

disciplinas pedagógicas.  

De acordo com o referido Parecer (BRASIL, 2002, p.14), ao elaborar o projeto 

pedagógico, cabe então, a cada curso de licenciatura, conforme as diretrizes gerais e 

específicas, organizar a forma e a estrutura de duração da carga horária e demais atividades, 

além da prática como componente curricular e do estágio.  
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Devido à elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para formação de 

Professores, os currículos dos cursos de licenciatura tiveram que rever suas propostas e 

atender ás mudanças. As reestruturações curriculares ocorridas nos cursos de licenciaturas 

foram motivadas pela obrigatoriedade de inclusão nos currículos de quatrocentas horas para a 

Prática como Componente Curricular e quatrocentas horas destinadas aos Estágios. Com essas 

exigências aspira-se que os cursos de licenciatura, desde o início, possibilitassem aos 

licenciandos experiências docentes organizadas, preferencialmente, de maneira 

interdisciplinar, possibilitando a articulação entre teoria e prática.  

O tempo dedicado às dimensões pedagógicas nos cursos de licenciatura, de acordo 

com a Resolução CNE/CP n°1/2002, não deveria ser inferior à quinta parte da carga horária 

total, destacando assim a relevância destinada ao conhecimento pedagógico geral.  

Com o propósito de permanecer a articulação entre a teoria e a prática durante todo o 

processo formativo, instituiu-se a Resolução CNE/CP n° 2/2002, que determinou a carga 

horária mínima para 2.800 (duas mil e oitocentas) horas para os cursos de licenciatura e 

explicita como os projetos pedagógicos dos cursos poderiam organizá-las.  

I. Quatrocentas horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao longo 

do curso; II. Quatrocentas horas de estágio curricular supervisionado a partir do 

início da segunda metade do curso; III. Mil e oitocentas horas de aulas para os 

conteúdos curriculares de natureza científico-cultural; IV. Duzentas horas para 

outras formas de atividades acadêmico científico culturais (BRASIL, 2002, p. 01). 

 

 O objetivo de inserir oitocentas horas de atividade prática (Prática como Componente 

Curricular e Estágio Supervisionado), de acordo com as normativas legais, é proporcionar aos 

licenciandos a construção daqueles conhecimentos experienciais essenciais para o exercício 

da profissão docente. Caberiam às coordenações dos cursos proporcionar espaços em que 

ocorresse a articulação entre diferentes práticas em um sentido interdisciplinar.  

 A partir de nossas leituras, consideramos que a prática não deve ser restrita ao simples 

fazer, positivista, e por este motivo não pode ser definida como “conjunto de atividades 

formativas”, ou até mesmo “aplicação de conhecimento”. Esperamos que a prática possua 

uma constante relação com a teoria, proporcionando uma formação articulada ao 

desenvolvimento da capacidade de “reflexão crítica na e sobre a prática” (SCHÖN, 1995, 

grifo nosso).            

 A implementação da PCC nos currículos pode ocorrer por meio da adptação de 

discplinas existentes ou criação de novas disciplinas, ficando a critério de cada Instituição de 

Ensino Superior (IES). Os documentos oficiais não determinam um formato para distribuição 

das quatrocentas horas destinadas a PCC ao longo do curso, mas salienta que deve haver o 
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cumprimento dos objetivos presentes na legislação para a formação de professores. 

 É importante ressaltar que as determinações legais e as reformulações curriculares, 

além de documentos a serem considerados na formação de professores, possibilitam que 

estratégias pertinentes sejam adotadas para o estabelecemento de mudanças na maneira em 

como são formados os  professores no Brasil. Contudo, a autonomia dada as IES como consta 

nos documentos
2
 pode abrir precedentes para diversas interpretações e, em decorrência, os 

objetivos da proposta podem não ser alcançados. A organização do novo currículo pode ser 

influenciada pelos professores envolvidos no processo, tendo em vista a sua formação, 

interesses de pesquisa e estudo, além disso conteúdos podem ser privilegiados enquanto 

outros são deixados de lado, com se fossem menos importantes para a formação do 

licenciado.           

 Publicada há três anos, a Resolução n
o
 2, de 01 de julho de 2015, revogou as diretrizes 

e a carga horária para os cursos de formação de professores, quais sejam as Resoluções do 

CNE/CP n
o
 1/2002 e n

o
 2/2002 e sancionou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação Inicial em nível Superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica 

para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a Formação Continuada, 

estabelecendo algumas mudanças necessárias nos cursos de licenciaturas do país.  

 O documento apresentou mudanças relevantes, dentre elas o acréscimo de 400 horas 

na carga horária mínima para as licenciaturas, passando de 2.800 horas para 3.200 horas. 

Além disso, o tempo mínimo para integralização passou a ser de oito semestres. Em relação às 

horas destinadas à PCC, não houve alteração. As quatrocentas horas permanecem nos cursos 

de formação inicial de professores e devem ser efetivadas durante todo o processo de 

formação, ao longo do curso.        

 Considerando essa legislação, foi estabelecido o prazo inicial de dois anos para as IES 

se adequarem, entretanto, na reunião ordinária do CNE do mês de maio de 2017, aprovou-se o 

Parecer CNE/CP nº 10/2017 (Anexo III), que altera o prazo anteriormente determinado, no 

sentido de ampliá‐lo para 3 (três) anos, a partir da publicação da Resolução de 2015. 

 Se forem bem planejadas, visando contemplar todos os propósitos, as mudanças 

sugeridas para atender às novas diretrizes podem se transformar numa circunstância 

conveniente para as IES produzirem melhorias nos cursos de formação de professores, 

                                                           
2
 O Parecer CNE/CP n.9 de 2001 afirma que as Instituições de Ensino Superior possuem autonomia 

para implementar as DCN nos currículos das licenciaturas, desde que cumpram os objetivos presentes 

na legislação para a formação de professores. 
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reorganizando e ajustando as matrizes curriculares e reformulando modelos de modo a 

comportar elementos de inovação.  

A proposta de formação de professores atual (CNE/CP n°2/2015), de forma geral, é 

análoga ao modelo de formação profissional proposto por Schön (1992), que é o modelo do 

professor prático-reflexivo. Esse modelo é oposto à formação de professores baseada na 

racionalidade técnica, buscando favorecer a formação de professores autônomos, que reflitam 

sobre a sua própria ação, que tomem decisões, posicionem-se e elaborem alternativas de 

ensino durante a sua prática pedagógica.       

 Além disso, Pimenta (2012) sustenta que os cursos de formação de professores devem 

colaborar na construção da identidade do professor. Além de conferir uma habilitação legal ao 

exercício da docência, espera-se que o curso de formação colabore para o exercício de sua 

atividade docente, visto que lecionar não é uma atividade burocrática para a qual se adquire 

conhecimentos e habilidades técnico-mecânicas. Desta forma, acredita-se que os cursos de 

licenciatura desenvolvam em seus licenciandos conhecimentos e habilidades, atitudes e 

valores que lhes possibilitem permanentemente irem construindo seus saberes-fazeres 

docentes a partir das necessidades e desafios que o ensino como prática social lhes coloca no 

cotidiano.            

 As questões voltadas à formação inicial de professores têm gerado um amplo espaço 

de discussões que incorporam o campo das relações políticas, históricas e epistemológicas 

dessa formação, a partir das reformas realizadas nas últimas décadas. Dentro destas 

discussões voltadas a formação inicial de professores, Marcelo García (1999) destaca que a 

componente prática é a que tem recebido maior atenção por parte de investigadores do ensino.

 Essas investigações tem ocasionado algumas mudanças no modelo de formação de 

professores, que são justificadas não somente pelo ponto de vista dos avanços alcançados nas 

teorias educacionais, mas também levando em consideração o contexto social complexo e em 

constante transformação.         

 No entanto, o autor destaca que não se pode perder de vista que as práticas são um 

componente da formação inicial de professores e que a aprendizagem não se espera pela 

educação formal apenas. A formação de professores começa muito cedo, quando se entra pela 

primeira vez na escola. O aluno continua sua trajetória escolar e, posteriormente, desenvolve 

as atividades acadêmicas que fazem parte do currículo oficial do curso de formação de 

professores. 



37 
 

Segundo Marcelo García (2002) ficar centrado nessa perspectiva favorece um tipo de 

aprendizagem passiva, e num panorama parcial do ensino “tradicionalista” que não lhes 

permite ir além daquilo que observam ou trazem de bagagem de vivências escolares. Essa 

concepção prévia sobre o ensino que os licenciandos trazem, ao internalizar a prática de seus 

antigos professores, constitui-se, segundo Marcelo García (1999), uma limitação para a 

realização da prática de ensino, pois essas concepções prévias, geralmente, não são mudadas 

durante a formação. Para esse autor,  

Os conhecimentos e atitudes que os programas de Formação de Professores 

pretendem transmitir têm escassas chances de serem incorporadas no repertório 

cognitivo do professor, que alteram pouco e reforçam o que os estudantes já trazem 

consigo (MARCELO GARCIA, 1999, p.78). 

 

Outro fator importante apresentado por Marcelo García (1999) é a necessidade de 

rever as relações que se estabelecem entre a universidade e as escolas. Pimenta (2001), ao 

investigar à formação de professores para a Educação Básica, constata um distanciamento 

entre o processo de formação inicial dos professores e a realidade encontrada nas escolas e 

chama a atenção para um problema que há tempo se instaura no processo de formação 

profissional de professores, que diz respeito à relação entre a teoria estudada nas 

universidades e a prática na escola. Neste sentido, Marcelo García destaca que 

As práticas de ensino podem contribuir para a formação de professores quando 

respondem a determinadas condições, entre as quais se destacam: que os professores 

em formação melhorem as suas disposições e competências para desenvolver a 

aprendizagem; que aprendam a questionar o que vêem, o que pensam e o que 

fazem; que vejam os limites da justificação das suas decisões e ações em termos 

de “ideias relacionadas” ou controle da classe; e que compreendam a experiência 

como um princípio em vez de a entenderem como um momento culminante da sua 

aprendizagem. (MARCELO GARCÍA, 1999, p. 99, grifo nosso). 

 

O termo Prática de Ensino que aparece na tradução do português do autor Marcelo 

García, refere-se ao estágio supervisionado. Entretanto, por se tratar das relações 

estabelecidas entre a teoria e a prática na formação do professor, acreditamos ser pertinente 

apresentar as discussões concebidas pelo autor, estando em consonância com a proposta desta 

pesquisa. Ressaltamos que o livro de Marcelo García foi publicado na Espanha no ano de 

1995, e a tradução para o português foi realizada em 1999.     

 Marcelo García (1999) em seu livro intitulado ‘Formação de professores: para uma 

mudança educativa’, faz uma reflexão sobre os tipos de formação possíveis, não somente a 

formação no contexto escolar, mas a formação em seu sentido mais amplo, no contexto social 

e político. No decorrer do livro especifica sete princípios da formação de professores. 

Entretanto, daremos ênfase ao quinto princípio por estabelecer relação direta com nossa 
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pesquisa.            

 Esse princípio diz respeito à necessidade de integrar a teoria a prática na formação de 

professores, isto é, “[...] salientar que os professores, enquanto profissionais do ensino, 

desenvolvem um conhecimento próprio, produto das suas experiências e vivências pessoais, 

que racionalizam e inclusive rotinizam” (MARCELO GARCIA, 1999, p. 28). Para o autor, 

aprender a ensinar deve estar integrado e relacionado ao processo de formação definido entre 

o conhecimento prático e o conhecimento teórico adquirido na Universidade.  

 Destaca-se ainda que a prática deve ser considerada como núcleo central e como ponto 

de partida para o currículo de formação de professores e não somente um componente 

curricular a ser desenvolvido por um período pequeno, principalmente no final dos cursos, 

durante o estágio. Assim, a prática não poderá ser considerada como “mais uma disciplina” 

ou como apêndice do currículo da formação do professor (ibid., p. 29)   

 Para Marcelo García (1999, p. 30) a formação de professores deve proporcionar aos 

docentes o questionamento de suas próprias práticas. Sendo assim, é necessário que estes 

sejam entendidos como “[...] sujeitos capazes de gerar conhecimento e de valorizar o 

conhecimento desenvolvido por outros”, e por meio da reflexão melhorar sua prática 

pedagógica.           

 Por outro lado, segundo Dutra e Terrazzan (2010) ainda se encontra na maioria dos 

cursos de formação de professores, ações docentes dos formadores vinculadas a um saber sem 

reflexão, que reiteram a divisão entre o trabalho intelectual e mecânico, entre planejamento e 

execução, entre teoria e prática. Neste sentido, Marcelo García (1999), ao especificar o 

currículo oculto existente na formação inicial de professores do contexto espanhol, chama a 

atenção à forma fragmentada com que o currículo desses cursos está organizado. Destaca que, 

em geral, o currículo é formado por um número considerável de disciplinas que não 

conversam entre si. Entretanto, essa limitação também é aparente no contexto educacional 

brasileiro, em que “os cursos de formação têm-se constituído por um aglomerado de 

disciplinas isoladas entre si” (PIMENTA; LIMA, 2004, p.33).    

 Enfatizar a teoria como sendo mais importante que a prática, é valorizar o 

conhecimento sistematizado, considerando a sociedade, o desenvolvimento científico e a 

realidade como algo definido e consolidado. Por outro lado, dar ênfase à prática em relação à 

teoria, representa a evidência da ação, ocasionando numa atuação sem reflexões e 

espontaneidade, estabelecendo a prática em um sentido exclusivamente utilitário.  
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O que temos presenciado é a cisão entre o trabalho que se faz no contexto educativo, 

em que os especialistas planejam, organizam e definem, ficando deliberado aos professores 

(formadores) cumprirem, agirem e executarem o que foi pensado pelos primeiros, sem 

formação prévia. A formação dos professores ocasionada desta forma, possivelmente formará 

um profissional que não terá habilidades de questionar a realidade ou de se interrogar sobre os 

sentidos de suas ações, de entender as formas de produção dos conhecimentos e ir além do 

que é dito; tendo poucas possibilidades de assumir uma atitude reflexiva mediante a realidade 

social em que está inserido.         

 Desta forma, alguns pesquisadores da área de ensino, frente a essa constatação da 

separação entre a teoria e a prática, têm desenvolvido algumas possibilidades para que haja 

uma maior articulação entre estas duas dimensões durante o processo formativo do professor, 

visando a superação da dicotomia entre a teoria e a prática. Como foi dito, as relações entre a 

teoria e a prática devem aparecer de forma integrada, não podendo existir a predominância de 

uma ou outra, e sim, reciprocidade.  

Desta forma deve-se pensar no currículo dos cursos de formação de professores em 

que exista a ocorrência da articulação entre e a teoria e a prática de forma efetiva, conforme 

Candau e Lellis (1995) defendem:  

 [...] a teoria é revigorada e deixa de ser um conjunto de regras, normas e 

conhecimentos sistematizados a priori, passando a ser formulada a partir das 

necessidades concretas da realidade educacional, a qual busca através de linhas de 

ação. (CANDAU; LELLIS, 1995, p.59) 

 

 

Por conseguinte, os cursos de formação de professores devem proporcionar ao 

licenciando a articulação entre a teoria e prática, não sendo a teoria apenas um conjunto de 

regras que devem ser seguidas, mas como auxílio que possibilita ao professor considerar, na 

sua prática, as carências educativas da sua realidade.      

 No próximo capítulo apresentaremos pesquisas publicadas a respeito da PCC na 

formação de professores de Ciências (Ciências Biologias, Física e Química), por entendermos 

que é importante conhecer o cenário nacional das pesquisas referente a PCC.  
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CAPÍTULO 2 – A PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: o que dizem as 

pesquisas? 

 

Neste capítulo, optamos por descrever alguns estudos já realizados sobre a Prática 

como Componente Curricular, que é o tema central deste trabalho. Busca-se compreender o 

que as pesquisas acadêmicas vêm indicando e em que contexto estão sendo desenvolvidas. 

Consideramos que uma das estratégias para identificar como a resolução CNE/CP n.2/2002 

vem sendo concretizada nos cursos de licenciaturas em Ciências (Biologia, Física e Química) 

do país, é realizando um levantamento de pesquisas acadêmicas. Pois, considerando os 15 

anos de existência da Resolução, e sua ratificação com a Resolução CNE/CP n.1/2015, 

pondera-se um prazo considerável para termos indícios de pesquisas que façam tal discussão. 

 Para isso, realizamos um levantamento das produções acadêmicas sobre a temática 

expressas em dissertações e teses, publicadas entre os anos de 2003 a 2016. Optamos por 

pesquisar a partir do ano de 2003 até 2016, por conta do termo Prática como Componente 

Curricular aparecer pela primeira vez nas Resoluções entre os anos de 2001-2002 e o ano 

limite de 2016 por ser o período o qual estamos desenvolvendo a pesquisa.   

 O processo de busca iniciou-se pelo acesso, no mês de abril de 2016, as 

dissertações/teses do Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de 

Nível Superior (CAPES)
3
. O critério de investigação foi encontrar no título dos trabalhos o 

termo “Prática como Componente Curricular” ou “Prática Pedagógica como Componente 

Curricular”.  Para uma busca mais criteriosa, como sugere o próprio site da CAPES e 

identificação de pesquisas que conversem com a temática deste trabalho, optamos por 

assinalar nas áreas de concentração, os campos “Educação”; “Ensino de Ciências”; “Ensino 

de Biologia”; “Ensino de Física” e “Ensino de Química”. Destacamos que o filtro utilizado 

das áreas de concentração conforme sugere o site da CAPES, pode não alcançar a totalidade 

de pesquisas que tenham sido realizadas para compor esse levantamento, já que não 

apareceram os mesmos trabalhos quando optamos por fazer uma busca geral, sem filtros. 

Entretanto, para manter um padrão da trajetória metodológica, preferimos manter os filtros de 

concentração.  

                                                           
3
 A CAPES é o órgão responsável pela expansão e consolidação da pós-graduação, nesse sentido, é o local mais 

apropriado para buscar pesquisas realizadas. Atualmente o banco de dissertação e teses, disponibiliza os 

documentos de origem da Plataforma Sucupira de 2013 a 2016, que é o sistema associado aos Programas de Pós-

Graduação do país.   
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Posterirormente a utilização do filtro da área de concentração, realizamos a leitura de 

todos os títulos dos trabalhos, para identificarmos aqueles que atendessem ao interesse desse 

estudo. Nos trabalhos que possuíam títulos pertinentes, realizamos a leitura dos resumos para 

ressaltar a discussão a respeito da PCC nas pesquisas acadêmicas e as implicações para a 

formação inicial de professores de ciências.  

Salientamos que nesse levantamento não consideramos trabalhos que tratam a respeito 

do Estágio Supervisionado, uma vez que, nosso objetivo é alcançar trabalhos que discutem às 

quatrocentas horas de PCC, vivenciadas ao longo do processo formativo.  

Tabela 1: Identificação dos trabalhos encontrados sobre a PCC no Portal de periódicos da CAPES. 

Descritor Registros 
Registros utilizando o 

filtro das áreas de 

concentração 

Classificados para 

leitura dos resumos 

Prática como 

Componente Curricular 
27.853  1.762 22 

Prática Pedagógica como 

Componente Curricular  
14.826 863 19 

Total 42.679 2.625 41 

 

Após a leitura e análise dos quarenta e um (41) trabalhos, identificamos somente nove 

trabalhos referentes à temática específica de interesse desta pesquisa, que é a Prática como 

Componente Curricular na formação de professores de Ciências (Biologia, Física e Química). 

Encontramos uma vasta produção de trabalhos sobre a Prática e a articulação entre a 

Teoria e a Prática nos cursos de licenciatura. Localizamos também uma quantidade 

significativa de trabalhos sobre o Estágio Supervisionado e a Prática de Ensino. Entretanto, o 

nosso interesse era por trabalhos que abordassem de forma mais específica a Prática como 

Componente Curricular nos cursos de Licenciatura em Ciências (Biologia, Física e Química) 

e, neste viés não encontramos tantas produções, todavia escolhemos alguns estudos que 

acreditamos ser importantes para a discussão do contexto desta pesquisa. 

Após a localização e leitura de todos os trabalhos selecionados, fez-se necessário a 

adoção de alguns critérios para agrupamento de acordo com suas semelhanças. Neste sentido, 

na busca da sistematização das pesquisas encontradas, atribuímos os descritores propostos por 

Megid-Neto (1999) e Oliveira Neto (2015) e adaptamos para alcançar os objetivos da 

pesquisa, quais sejam: 1) área de conhecimento; 2) instituição de ensino superior; 3) grau de 

titulação acadêmica; 4) ano de defesa da tese ou dissertação e 5) foco temático do trabalho.  

Como já explicitado, todas as teses/dissertações destacadas dialogam com a 

problemática a qual está inserida a questão central desta pesquisa, por isso, torna-se relevante 
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evidenciar as contribuições desses autores para sustentar a proposta de pesquisa aqui 

apresentada. 

Para melhor entendimento dos resultados obtidos nesta busca, apresento por meio de 

tabela (Tabela 3) as informações dos trabalhos encontrados. 

Tabela 2: Dissertações e Teses localizadas.  

Título do Trabalho Autor/a Orientador/a Programa T/D Ano 

A configuração da “Prática 

como Componente 

Curricular” nos cursos de 

licenciatura em ciências 

biológicas das universidades 

estaduais da Bahia. 

Luisa Dias 

Brito 

Dra. Denise 

de Freitas 

Programa de 

Pós-

Graduação em 

Educação da 

Universidade 

Federal de São 

Carlos 

T 2011 

Políticas Curriculares para 

Formação de Professores de 

Química: A Prática Como 

Componente Curricular em 

Questão. 

Fabiula Torres 

da Costa 

Dra. Tânia 

Maria Lima 

Beraldo 

Programa de 

Pós-

Graduação em 

Educação do 

Instituto de 

Educação da 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

D 2012 

A Prática como Componente 

Curricular na formação de 

professores do curso de 

licenciatura em Biologia do 

IFPI campus Floriano 

Francisca 

Ocilma Mendes 

Monteiro 

Dra. Marí 

Margarete dos 

Santos Forster 

Programa de 

Pós-

Graduação em 

Educação da 

Universidade 

do Vale do 

Rio Sinos 

D 2013 

A prática como componente 

curricular na formação de 

professores de Biologia: 

Contribuições? 

Alessandra 

Maria Pereira 

Martins da 

Silva 

Dra. Zélia 

Maria Soares 

Jófili 

Programa de 

Pós-

Graduação em 

Ensino das 

Ciências da 

Universidade 

Federal Rural 

de Pernanbuco 

D 2014 

A prática pedagógica como 

componente curricular na 

formação de professores: a 

visão de graduandos do 

curso de ciências biológicas 

(diurno) da Universidade 

Federal de Santa Catarina 

Elisa Margarita 

Orlandi 

Dra. Adriana 

Mohr. 

Programa de 

Pós-

Graduação em 

Educação 

Científica e 

Tecnológica 

da 

Universidade 

Federal de 

Santa Catarina  

D 2015 

Sentidos da Prática Como 

Componente Curricular na 

Licenciatura em Ciências 

Biológicas 

Alessandro 

Tomaz Barbosa 

Dra. Suzani 

Cassiani 

Programa de 

Pós-

Graduação em 

Educação 

Científica e 

Tecnológica 

da 

Universidade 

D 2015 
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 Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Tento em vista a distribuição destes trabalhos por área de conhecimento, os dados da 

Tabela 3 indicam que a maioria dos trabalhos investigou o curso de Biologia, com sete 

trabalhos do total, logo em seguida, o de química com dois trabalhos. Não encontramos 

nenhuma pesquisa que fizesse referência ao curso de Licenciatura em Física, o que nos 

motivou ainda mais a estudar o contexto do curso de Licenciatura em Física da UESC.

 Quanto à Instituição de Ensino Superior onde o trabalho foi defendido, observamos 

que três trabalhos estão associados aos pesquisadores da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC); dois trabalhos da Universidade Federal de Goiás (UFG) e os demais estão 

distribuídos entre outras universidades. Reunindo as Instituições por regiões do Brasil, 

constatamos que a maioria dos trabalhos está situada na Região Sul com quatro dos trabalhos; 

dois na Região Sudeste; dois na Região Centro-Oeste e um na Região Nordeste.   

 Em relação ao grau de titulação acadêmica encontramos apenas um trabalho em 

nível de doutoramento, os demais são relacionados a trabalhos de mestrado, o que demostra 

interesses distintos quanto à pesquisa sobre a PCC. Podemos atribuir esse número reduzido de 

teses encontradas devido ao critério de busca, qual seja o de constar no título o termo “Prática 

como Componente Curricular”. Acreditamos que pesquisas em nível de doutorado tenham 

Federal de 

Santa Catarina 

A prática como componente 

curricular nos cursos de 

formação de professores de 

química no Estado de Goiás 

Sara de 

Almeida  

Dra. Nyuara 

Araújo da 

Silva 

Mesquita. 

Programa de 

Pós-

Graduação em 

Educação em 

Ciências e 

Matemática da 

Universidade 

Federal de 

Goiás 

D 2016 

Entre concepções e desafios: 

A prática pedagógica como 

componente curricular na 

perspectiva de professores 

universitários de ciências 

biológicas 

Beatriz Pereira Dra. Adriana 

Mohr. 

Programa de 

Pós-

Graduação em 

Educação 

Científica e 

Tecnológica 

da 

Universidade 

Federal de 

Santa Catarina 

D 2016 

Configurações da Prática 

como Componente 

Curricular nos cursos de 

licenciatura em ciências 

biológicas de universidades 

públicas em Goiás: sentidos 

e implicações 

José Firmino de 

Oliveira Neto 

Dr. Leandro 

Gonçalves 

Oliveira 

Programa de 

Pós-

Graduação em 

Educação em 

Ciências e 

Matemática da 

Universidade 

Federal de 

Goiás 

D 2016 
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sido realizadas em outros contextos, de forma mais abrangente, mas que fazem referência a 

PCC.            

 Já em relação ao ano de defesa verificamos que as pesquisas começam a surgir no ano 

de 2011, após dez anos de o termo Prática como Componente Curricular ser explicitado pela 

primeira vez no Parecer CNE/CP n
o
 09/2001 e proposto na Resolução CNE/CP n

o
 02/2002. 

Tendo em vista o caráter obrigatório da PCC na carga horária dos cursos de licenciatura, 

destacamos a necessidade de se pesquisar ainda mais os limites e potencialidades da PCC para 

a formação inicial de professores.        

 Quanto ao foco temático dos trabalhos, constatamos especificamente duas grandes 

temáticas, quais sejam: 1.1 Configuração da Prática como Componente Curricular nos cursos 

de Licenciatura e 1.2 Contribuições da Prática como Componente Curricular na Formação de 

Professores. 

2.1 Configuração da Prática como Componente Curricular nos cursos de Licenciatura 

  

 Elencamos nesta temática, estudos que analisaram como a PCC vem sendo 

configurada nos currículos dos cursos de licenciatura em Ciências (Biologia, Física e 

Química). Isso pode ser observado no Quadro 1. 

Quadro 1: Síntese dos trabalhos selecionados na temática 2.1. 

Título do trabalho 

A configuração da “Prática como Componente Curricular” nos cursos de licenciatura 

em ciências biológicas das universidades estaduais da Bahia. (BRITO, 2011) 

Políticas Curriculares para Formação de Professores de Química: A Prática Como 

Componente Curricular em Questão. (COSTA, 2012) 

A Prática como Componente Curricular na formação de professores do curso de 

licenciatura em Biologia do IFPI campus Floriano. (MONTEIRO, 2013) 

Sentidos da Prática Como Componente Curricular na Licenciatura em Ciências 

Biológicas.  (BARBOSA, 2015) 

A prática como componente curricular nos cursos de formação de professores de 

química no Estado de Goiás. (ALMEIDA, 2016) 

Configurações da Prática como Componente Curricular nos cursos de licenciatura em 

ciências biológicas de universidades públicas em Goiás: sentidos e implicações. 

(OLIVEIRA NETO, 2016) 

 

A pesquisa realizada por Brito (2011) investigou as configurações curriculares 

produzidas pelos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas das Universidades Estaduais 

da Bahia discutindo a inserção das quatrocentas (400) horas de “Prática como Componente 
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Curricular” conforme orientam as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para formação de 

professores. 

Dentre os seis projetos analisados, segundo a autora, apenas quatro contemplam as 

DCN recontextualizando as argumentações que justificam a centralidade da prática na 

formação de professores. Esses projetos “buscam promover e articular diferentes práticas sob 

perspectiva interdisciplinar, com ênfase nos procedimentos de leituras, análises, discussões, 

produções coletivas, processos reflexivos e contato com diferentes espaços educacionais” 

(BRITO, 2011, p.120). 

A autora considera que as horas destinadas a realização da “Prática como Componente 

Curricular” possibilitaram abertura para que os conhecimentos produzidos pela academia, na 

área de ensino de Ciências e Biologia, fossem direcionados à formação do professor que irá 

trabalhar com o ensino de ciências nas escolas. Outro aspecto relevante, destacado pela 

autora, foram os embates ocorridos durante a construção do currículo na qual existe uma 

disputa extremamente complexa, nos quais as recontextualizações e as hibridizações dos 

discursos são sucessivas. Ressalta ainda que as Diretrizes não deixam claro “como deveria 

ser” a aplicabilidades das quatrocentas horas de PCC, o que torna o documento aberto e 

passível de várias interpretações. 

Ao analisar a PCC no currículo de dois cursos de Licenciatura em Química (uma na 

modalidade presencial e outra na modalidade à distância), Costa (2012) identificou quais são 

os sentidos mobilizados por ela. Para a autora as políticas educacionais sempre estão sujeitas a 

recontextualização, entendida como um complexo processo de interpretação, 

descontextualização, reposicionamentos e refocalização de discursos que compõem as 

políticas.          

Os resultados deste trabalho indicaram que existem diferentes sentidos atribuídos a 

PCC. No projeto do curso de química na modalidade presencial a PCC está presente desde o 

início do curso e é considerada responsabilidade de todos os professores (tanto referentes as 

disciplinas específicas de conteúdos químicos, bem como as disciplinas específicas de ensino 

de Química). Já no currículo do curso a distância, a PCC aparece vinculada a disciplinas 

voltadas ao ensino. Por fim, concluiu-se que há entendimentos diferenciados para a PCC, e 

este fato sustenta a ideia de que as políticas educacionais não têm o sentido uniforme, pois, no 

cenário da prática pedagógica, tendo em vista a diversidade de instituições educativas, há 

formulação de sentidos diferentes para os termos e proposições apresentados nos textos 

oficiais.          

 Monteiro (2013), ao estudar a formação inicial de professores, objetivou investigar a 
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prática pedagógica na forma de componente curricular do Curso de Licenciatura em Biologia 

do Instituto Federal do Piauí (IFPI) campus Floriano, com o intuito de verificar o 

delineamento dessas quatrocentas horas de PCC no projeto pedagógico do curso, e neste 

sentido, compreender se essas atividades estavam sendo realizadas como elementos 

articuladores entre a teoria e prática e qualificadores de formação inicial e da (futura) ação 

docente. 

Após a pesquisa realizada, a autora chegou à conclusão de que o projeto pedagógico 

do curso investigado atendia e ultrapassava a carga horária prevista na Resolução. Essas horas 

da PCC, vivenciadas ao longo do processo formativo do licenciando, têm ocorrido de maneira 

própria, promovendo uma relação mais próxima entre teoria e prática. Possibilitando também 

a aproximação da Instituição formadora com o Ensino Básico, e do modo como são pensadas 

e desenvolvidas, nesses contextos, melhor qualificam a formação inicial docente.  

 Barbosa (2015) em seu trabalho de dissertação buscou compreender os sentidos da 

PCC produzidos pelos professores e alunos num curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da Universidade Federal de Campina Grande. Também analisou o que dizem os 

documentos oficiais (Pareceres e Resoluções do Conselho Nacional de Educação) e 

institucionais (Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas das 

Universidades Federais do Estado da Paraíba).      

 Por meio dos resultados obtidos o autor chegou à compreensão de que a construção de 

sentidos da PCC em documentos oficiais está relacionada à escritos de vários autores da área 

de educação. Já em relação aos documentos institucionais, os resultados deixaram evidente 

que o modo como a PCC vem sendo inserida nos currículos de Ciências Biológicas caminha 

em várias linhas, existindo uma heterogeneidade de formas de implementação. O autor 

considera que essas abordagens diferenciadas que a PCC recebe na construção dos projetos 

pedagógicos estão relacionadas às condições de produção em jogo e à interação “autor-texto-

leitor”.            

 Para compreender de que maneira as Instituições de Ensino Superior no curso de 

Química no estado de Goiás inserem as 400 horas em seus cursos de formação de professores, 

Almeida (2016) investigou os Projetos Pedagógicos dos cursos supracitados em 

Universidades Públicas e Privadas, totalizando 18 projetos. Após análise a autora inferiu que 

as 400 horas de PCC não são organizadas da mesma maneira pelos diferentes cursos. Pontuou 

que tal aspecto pode estar relacionado à própria legislação que não estabelece os caminhos de 

inserção das práticas na estruturação dos cursos. Por fim, destacou que não deve haver 

uniformização, mas que é necessário definir, em cada projeto, de forma explícita como deve 
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ocorrer a integralização da PCC.        

 Já Oliveira Neto (2016), em sua pesquisa, buscou compreender como a PCC está 

configurada nos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Estadual e 

Federal de Goiás, bem como os sentidos atribuídos a mesma no interior destes cursos. O 

pesquisador notou que os Projetos Políticos Curriculares atendem as prerrogativas legais no 

decorrer do texto, entretanto, quanto à efetivação dos mesmos, na construção da matriz 

curricular, denotam dificuldades. O autor atribui que tais dificuldades, estejam ligadas a uma 

disputa de poder e de campo. Destaca ainda que, em muitos casos, não há elucidação do 

quantitativo de horas dentro de cada disciplina destinada para a PCC, bem como sua distinção 

com outros tipos de prática, como a de laboratório, por exemplo.     

 Outro fator evidenciado por Oliveira Neto (2016) que dificulta a concretização da PCC 

está relacionada a falta de formação do corpo docente dos cursos de licenciatura, de forma 

geral, quando professores de disciplinas de conteúdos específicos ministram aulas de caráter 

pedagógico para cumprir a carga horária da PCC. O autor reforça, que neste ponto, os 

docentes dos cursos devem atender a construção do Projeto Pedagógico dos Cursos como uma 

atividade fundamental e não como obrigação.      

 De forma geral, estes trabalhos selecionados e analisados me oportunizaram conhecer 

o que se tem produzido de mais atual em relação à temática desse estudo, viabilizando a 

análise das similaridades e distanciamentos. Percebi também a importância deste estudo, visto 

que existem poucos trabalhos que tratam a respeito da distribuição das quatrocentas horas 

como componente curricular ao longo do processo formativo. E, se esse componente, tem 

sido utilizado como um recurso articulador entre a teoria e a prática, qualificando a futura 

ação docente. 

2.2 - Contribuições da PCC na formação de professores 

 Nesta temática especificamos os trabalhos que discutiram quais contribuições a PCC 

apresenta para o professor em formação. Os trabalhos estão indicados no Quadro 7, a seguir. 

Quadro 2: Síntese dos trabalhos selecionados na temática 2.2. 

Título do trabalho 

A prática como componente curricular na formação de professores de Biologia: 

Contribuições? (SILVA, 2014) 

A prática pedagógica como componente curricular na formação de professores: a visão 

de graduandos do curso de ciências biológicas (diurno) da Universidade Federal de 

Santa Catarina (ORLANDI. 2015) 

Entre concepções e desafios: A prática pedagógica como componente curricular na 

perspectiva de professores universitários de ciências biológicas (PEREIRA, 2016) 
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Tendo em vista a investigação da contribuição da PCC na formação de professores de 

Biologia, Silva (2014) realizou uma pesquisa em que foram analisados os documentos oficias 

que tratavam das disciplinas de PCC. Foram realizadas entrevistas com docentes responsáveis 

pelas regências dessas disciplinas e respondidos questionários por alguns licenciandos que já 

cursaram as disciplinas que contêm a PCC. 

Com base na análise documental, Silva (2014) percebeu que a distribuição na matriz 

curricular e a carga horária destinada atendem às resoluções do CNE pertinentes. Contudo, 

este aspecto isolado não permitiu que o autor confirmasse que estivessem favorecendo o perfil 

profissional almejado para o curso e, consequentemente, contribuindo adequadamente para a 

formação de professores de Biologia. Após a análise dos planos de aula, a realização das 

entrevistas e questionários, constatou-se que as disciplinas de PCC estavam favorecendo 

parcialmente o perfil profissional do curso no qual foi realizado a pesquisa. A pesquisa sugere 

que, para que entrem em consonância, as disciplinas de PCC, seja na descrição documental 

(plano de ensino), seja na vivência prática das disciplinas, necessitariam passar por algumas 

adequações, principalmente no que tange aos conhecimentos. 

Ao analisar a compreensão e percepção que os graduandos do curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas da UFSC têm da PCC, assim como do seu papel para a formação de 

futuros professores e educadores, Orlandi (2015) constatou que, de maneira geral, a PCC 

contribui positivamente na opinião dos participantes da pesquisa para a sua formação como 

licenciados. A PCC além de ser reconhecida como momento de aprendizado para as futuras 

situações pedagógicas que os futuros educadores e docentes irão enfrentar também a apontou 

como espaço para construção de saberes docentes.      

 É possível afirmar, com base nos resultados da pesquisa, que as atividades de PCC 

contribuem para a formação de um professor que é figura ativa na sua prática pedagógica. 

Percebeu-se que no grupo estudado, o professor formado pelo curso de Ciências Biológicas da 

UFSC poderá ser um indivíduo crítico da sua prática. Ou seja, um indivíduo que analisa, 

ressignifica e reelabora a sua prática pedagógica com base nos saberes construídos antes, 

durante e após as suas vivências no curso de graduação (ORLANDI, 2015).  

 Quanto aos aspectos que necessitam ser melhorados, dentro das disciplinas e do 

currículo do curso, segundo os participantes da pesquisa, foi o fato das atividades de PCC 

estarem presentes em muitas disciplinas, sejam pedagógicas e específicas, e terem uma carga 

horária considerada excessiva.        

 Pereira (2016) em sua pesquisa procurou identificar e analisar objetivos que 
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professores universitários dos cursos diurnos de Ciências Biológicas da Universidade Federal 

de Santa Catarina procuravam desenvolver nas atividades de PCC das disciplinas que 

ministravam. Após análise dos resultados, a autora destacou que a maioria dos entrevistados 

desenvolve a PCC a partir de produção de materiais didáticos. Essas atividades, geralmente 

são construídas fora do horário de aula e apresentadas no final do semestre, com o objetivo de 

simplificar o conteúdo biológico.        

 A autora ressalta que as escolhas realizadas pelos professores para os objetivos e 

desenvolvimento da PCC estão relacionadas à sua trajetória profissional e à formação para 

esse componente curricular. Suas concepções sobre escola, ensino, PCC e formas de 

desenvolver esse componente curricular parecem hibridizar ideias de diferentes modelos de 

formação de professores (racionalidade técnica e prática).    

 Destaca ainda que, com o passar dos anos na docência universitária, os docentes 

tiveram poucas oportunidades de participar de formações pedagógicas e realização de 

atividades voltadas a PCC. Chama atenção o fato de que os desafios encontrados para o 

desenvolvimento desse componente curricular parecem ser reforçados pelas condições de 

trabalho dos professores.         

 Por meio da leitura desses estudos, percebemos o quanto ainda é possível pensar e 

investigar a formação inicial de professores, principalmente através das práticas. Em 

destaque, o que a Prática como Componente Curricular pode trazer de colaboração para a 

formação elencada nos moldes da dicotomia entre a relação teoria e prática. 
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CAPÍTULO 3 – “CAMINHANTE, NÃO HÁ CAMINHO, SE FAZ CAMINHO AO 

ANDAR”
4
 

 

 Neste capítulo, evidenciamos os procedimentos metodológicos empregados na 

composição desta pesquisa, destacaremos a natureza e o contexto na qual se insere, bem como 

os participantes e os processos utilizados para atingir o objetivo deste trabalho. Além disso, 

apresentaremos o processo de análise dos dados que compõem o corpus desta investigação.   

3.1 Descrição do contexto da pesquisa e sua natureza  

 

Será que na prática ocorre o que está prescrito no PAC? O que os licenciandos de 

Física e Química pensam sobre o modo como são conduzidas as atividades que compõem a 

prática como componente curricular? O que os professores formadores de disciplinas 

específicas pensam acerca do modo como deve ser conduzida a formação prática-pedagógica 

dos futuros professores? Será que a PCC incentiva a formação de um professor reflexivo? 

 Com o propósito de encontrar respostas a estes questionamentos, apresentamos a 

trajetória metodológica que conduziu esta pesquisa.    

 Estamos de acordo com o que propõe Lüdke e André (1986) ao definir que “a pesquisa 

qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador 

com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar 

a perspectiva dos participantes.” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.13)    

 Assim, a opção pela metodologia qualitativa foi feita devido à possibilidade de 

utilização de variadas fontes de informações. A partir disso, o encaminhamento da pesquisa 

englobou a análise de elementos interpretativos, que conduziu a uma melhoria na 

compreensão do objeto de estudo. Desta forma, a pesquisa foi constituída de análise 

documental, questionário e entrevista, almejando que estes instrumentos de obtenção de 

informações contribuíssem para encontrar as respostas para os questionamentos desta 

pesquisa.           

 A investigação está delineada, a princípio, a partir de um estudo nos currículos dos 

cursos de Licenciatura em Física e Licenciatura em Química da Universidade Estadual de 

Santa Cruz (UESC), disponível na página da web da UESC
5
.  

                                                           
4
 Trecho da poesia Cantares, de Antônio Machado, poeta espanhol pertencente ao Modernismo. 

5
 Endereço eletrônico da UESC: http://www.uesc.br/  

http://www.uesc.br/
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O curso de Licenciatura em Química desta instituição foi objeto de estudo de Queiroz 

(2016), que realizou uma pesquisa sobre as compreensões dos licenciandos formandos do ano 

de 2014.2 a respeito do currículo. Por meio dos resultados obtidos, a autora identificou no 

PAC componentes curriculares que propiciam ao licenciando determinado sentido a 

constituição de uma compreensão de currículo.      

 Além disso, chegou à conclusão de que a maioria dos formandos que participaram do 

estudo tem um conhecimento considerável sobre currículo. Para a autora, poucos participantes 

da pesquisa demostraram compreensões de currículo que destoaram do que se esperava que 

fosse a base para a construção curricular na Educação Básica, quando na futura profissão de 

professor. Já a presente pesquisa, busca compreender como a PCC contribui para a 

formação docente nos cursos de LF e LQ da UESC.      

 Solicitou-se aos responsáveis pelos Colegiados dos cursos de Licenciatura em Física e 

Licenciatura em Química uma autorização para execução da pesquisa e o contato (e-mail) dos 

licenciandos dos respectivos cursos. Ressaltamos que a pesquisa foi submetida e aprovada 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) o que assegura os direitos e a integridade dos 

participantes da pesquisa.        

 Iniciamos o processo de aplicação dos questionários aos licenciandos (Apêndice I), os 

quais lhes foram apresentados o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – 

Apêndice II) para que os mesmos entendessem do que  tratava a pesquisa e soubessem de seus 

direitos mediante a ela. Os questionários foram respondidos pelos licenciandos durante um 

momento da aula cedido gentilmente por alguns professores formadores. Outros foram 

entregues para posteriormente retornar à pesquisadora. Entretanto, a quantidade de 

questionários que os licenciandos levaram para casa com a finalidade de entregar depois, 

obteve pequena devolutiva.          

 Ressaltamos que os nomes dos participantes serão mantidos em sigilo e substituídos 

por siglas, sejam os Licenciandos de Física (LFn) e Licenciandos de Química (LQn), o n 

representa a classificação numérica atribuída a cada licenciando.    

 Em seguida, foi realizada a análise dos questionários respondidos pelos licenciandos, 

para identificar quais formadores de professores seriam citados, para agendamento da 

entrevista. Vale destacar que esses formadores (professores de ensino superior) são de 

disciplinas específicas que já trabalharam em suas aulas com a prática de ensino como 

componente curricular e não possuem formação na área de ensino. Além disso, solicitamos 

aos colegiados de cada curso a relação dos professores que ministraram as disciplinas do 

Quadro 1 e 2, nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015. Realizamos a entrevista também com os 



52 
 

formadores de professores que mais lecionaram disciplinas específicas, considerando a carga 

horária referente a PCC na respectiva disciplina, durante os anos mencionados anteriormente 

e que não foram citados pelos licenciandos. Escolhemos esse período devido aos licenciandos 

que responderam ao questionário terem efetuado a matrícula no curso nesse intervalo de 

tempo.            

 Além disso, foram realizadas entrevistas com os coordenadores e seus respectivos vice 

coordenadores de curso no referido ano em que PAC dos cursos de LF e LQ da UESC foram 

construídos, com o propósito de conhecermos melhor o contexto no qual esses documentos 

foram construídos.           

 Com a utilização destas fontes de informações, foi possível construir a triangulação de 

dados desta pesquisa, por conta de três diferentes instrumentos de obtenção de dados como 

mostra a Figura 1. 

Figura 1: Elementos da triangulação de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

   

A construção da triangulação dos dados em torno da PCC foi se efetivando conforme 

percorríamos todas as etapas previstas na pesquisa, em que: 1
a
) Análise dos documentos 

oficiais nacionais, institucionais e dos PAC dos cursos em estudo; 2
a
) Aplicação e análise dos 

questionários respondidos pelos licenciandos e por fim, a 3
a
) Realização das entrevistas dos 

formadores de professores e coordenadores dos cursos no período de construção do PAC 

vigente durante a realização desta pesquisa.        

 Desta forma foram sujeitos da pesquisa, os licenciandos, os formadores de professores 

e coordenadores dos cursos supracitados.  

PCC 

Documentos oficiais nacionais e 

institucionais 

Questionário com os 

licenciandos 

Entrevista com os 

formadores de professores 
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3.2 Instrumentos de Coleta de Dados 

3.2.1 Análise Documental 

 

Uma fonte frequentemente utilizada pela pesquisa qualitativa para a busca de 

informações é a análise documental. De acordo com Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2002, 

p. 169), “considera-se como documento qualquer registro escrito que possa ser usado como 

fonte de informação”. Assim a análise documental tem como objetivo o levantamento de 

informações que permitam ao pesquisador a compreensão de certos acontecimentos, fatos ou 

fenômenos. Os tipos de documentos poderão ser variados, como documentos e arquivos 

históricos, leis, pareceres e decretos, jornais e revistas de veiculação pública, atas de reuniões, 

livros de frequência e relatórios. No caso específico da educação, podem ser considerados os 

livros didáticos, registros escolares, programas de curso, planos de aula, anotações de classe 

de professores e cadernos de chamada, podendo ser, até mesmo, cadernos de estudo e 

trabalhos dos alunos (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2002). 

Demonstrando a importância de se considerar documentos como uma das principais 

fontes de informações para as pesquisas qualitativas, Lüdke e André (1986, p. 39) afirmam 

que “os documentos constituem uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências 

que fundamentem afirmações e declarações do pesquisador”, e que “surgem num determinado 

contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto.”    

 Seguindo a descrição apresentada por Lüdke e André (1986), os documentos utilizados 

para a análise documental nesta pesquisa, serão os Projetos Acadêmicos Curriculares dos 

cursos, as ementas das disciplinas específicas6
, além disso, documentos oficiais curriculares 

nacionais e institucionais.  

3.2.2  Questionários 

 

O questionário, segundo Gil (1999, p.128), pode ser definido “como a instrumento de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por 

escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”      

 Os questionários podem ser classificados em dois grupos. Pertencem ao primeiro 

grupo, chamado de questionário restrito ou de forma fechada, aqueles questionários que 

                                                           
6
 Os cursos de Licenciatura em Física e Licenciatura em Química da UESC diluíram as 400h da PCC em 

disciplinas específicas, por este motivo as ementas serão analisadas. 
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pedem respostas curtas, do tipo sim ou não, ou do tipo de marcar itens de uma lista de 

respostas sugeridas etc. O segundo grupo, chamado de aberto, é formado por aqueles 

questionários que pedem aos respondentes que usem suas próprias palavras para responderem 

aos itens do questionário (MOREIRA; ROSA, 2013).     

 Nesta pesquisa foram aplicados questionários, com questões abertas e fechadas aos 

licenciandos matriculados entre o terceiro e último semestre dos cursos de LF e LQ da UESC 

no período de 2012 ao ano de 2015, sendo que a delimitação deste período tem relação com a 

vivência destes licenciandos com a PCC.        

 A primeira parte do questionário continha, principalmente, questões fechadas e teve o 

propósito de conhecer os sujeitos da pesquisa e os motivos que os levaram a escolha pelo 

curso de licenciatura. Já na segunda parte, composta em sua maioria de perguntas abertas, 

objetivou-se reconhecer como os licenciandos caracterizam a PCC em seu respectivo curso, as 

atividades realizadas, dentre outras questões relacionadas à PCC. O propósito das questões 

abertas é aprofundar sobre o que os alunos entendem sobre a PCC e como avaliam tal prática. 

O questionário segue na íntegra no Apêndice I. Ressalta-se que a aplicação do questionário foi 

individual e transcorreu de forma tranquila. Destacamos que não encontramos nenhuma 

dificuldade que impedisse ou prejudicasse a aplicação dos questionários.    

 Assim, participaram desta pesquisa, vinte (20) alunos do curso de Licenciatura em 

Química e doze (12) alunos do curso de Licenciatura em Física. Estes licenciandos estão 

matriculados em anos distintos, pois consideramos interessante contarmos com estudantes de 

períodos distintos e analisar se a visão deles sobre a PCC variaria de acordo com a trajetória 

no decorrer do curso. Distribuímos cinquenta e cinco (55) questionários, sendo trinta (30) para 

os licenciandos do curso de LQ e vinte e cinco (25) para os licenciandos do curso de LF. 

Entretanto, só obtivemos o retorno de trinta e dois (32) questionários no total.   

 O Quadro 1 a seguir mostra a quantidade de alunos que responderam ao questionário 

de acordo com o ano da matrícula.  

Quadro 3: Quantidade de licenciandos que responderam o questionário e o ano de ingresso nos cursos. 

 Ano 

2012 

Ano 

2013 

Ano 

2014 

Ano 

2015 
TOTAL 

Quantidade de licenciandos (LF) que 

responderam ao questionário 03 02 02 05 12 

Quantidade de licenciandos (LQ) que 

responderam ao questionário 04 04 07 05 20 

Total Geral 32 
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A análise inicial dos questionários aponta que dentre todos os participantes, 94% dos 

alunos estão cursando a primeira graduação e apenas 6% tem outro curso superior, sendo que, 

um cursou Licenciatura em Educação Física e, outro Pedagogia.  

3.2.3 Entrevista 

 

Considerando a descrição realizada anteriormente acerca das características desta 

pesquisa, a entrevista é uma das ferramentas mais indicadas para a coleta de informações dos 

participantes (THOMAS; NELSON, 2002).       

 Quando utiliza a entrevista, o pesquisador “está interessado em compreender o 

significado atribuído pelos sujeitos a eventos, processos ou personagens que fazem parte de 

sua vida cotidiana” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2002, p. 168). 

 Julgamos importante realizar a entrevista semiestruturada com os formadores de 

professores, pois possibilita ampliar o questionamento a partir da estrutura, analisar as 

implicações das diretrizes no cotidiano da Universidade e como colocam em prática o que é 

proposto pelo Projeto Acadêmico Curricular dos cursos. Outra intenção é conhecer como 

ocorre o desenvolvimento da Prática como Componente Curricular, a partir de suas falas nas 

disciplinas que ministram e se existem práticas incentivadoras para formação de professores 

reflexivos.           

 Já nas entrevistas realizadas com os coordenadores dos cursos e seus respectivos vice 

coordenadores, buscamos compreender em qual contexto o PAC dos cursos de LF e LQ foram 

construídos e as implicações das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de 

professores de física e química da instituição em estudo. Outra intenção foi a de investigar as 

complexidades dos processos envolvidos.        

 Os entrevistados também assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) aceitando participar da pesquisa e as informações pessoais fornecidas pelos sujeitos 

foram mantidas em sigilo pelos pesquisadores responsáveis. Os sujeitos da pesquisa não serão 

identificados em nenhum momento quando os resultados desta pesquisa forem divulgados.  

Para selecionarmos os entrevistados, delimitamos alguns critérios, quais foram: 

 Dois docentes indicados pelos licenciandos participantes da pesquisa, que 

realizam em suas aulas atividades direcionadas a PCC;   

 Dois docentes que mais lecionaram disciplinas específicas e não foram citados 

pelos licenciandos nos questionários; 
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 Os professores que eram coordenadores e vice coordenadores no período de 

construção do PAC em estudo. 

De posse destas informações, passamos a fazer contato via e-mail, convidando os 

formadores de professores a participarem da pesquisa. Combinamos a data e o local mais 

conveniente na própria instituição, para que corresse a entrevista sem nenhuma interferência.

 Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 10 sujeitos, o tempo de cada 

entrevista foi em média de 20 a 50 minutos e foram guiadas por um roteiro elaborado 

previamente e que segue nos Apêndices II e III.  

Os sujeitos participantes das entrevistas foram dois coordenadores (um do curso de LF 

e um do curso de LQ); dois vice-coordenadores (um de cada curso); dois formadores de 

professores do curso de LQ indicado pelos licenciandos; um formador de professores do curso 

de LF indicado pelos licenciandos (só apareceu um nome citado por dois licenciandos); um 

professor formador de disciplina específica do curso de LQ (o outro professor não demonstrou 

interesse em participar da pesquisa); dois professores formadores de disciplinas específicas do 

curso de LF.            

 Na Tabela 1 a seguir, apresentamos o perfil dos sujeitos que foram escolhidos para a 

referida pesquisa, a fim de que se conheçam algumas informações destes formadores de 

professores. As informações obtidas na Tabela 1 foram baseadas nas entrevistas concedidas 

por eles. Para resguardar a identidade destes docentes, trocaremos seus nomes por outro, 

fictício e para homenageá-los por disporem de seu tempo para participar deste estudo daremos 

nomes de cientistas.  
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Informações Boyle Lavoisier Proust Dalton Rutherford Bohr Faraday Einstein Newton Planck 

Critério 

escolhido para 

entrevista 

QLF NDF NDF CLF VCLF QLQ QLQ NDQ CLQ VCLQ 

Graduação 
B. Física/ 

Exterior 

B. Física/ 

Exterior 

B. Física/ 

Brasil 

L. Física/ 

Brasil 

B. Física/ 

 Exterior 

B.Química/ 

Brasil 

B.L.Químic

a/ 

Brasil 

Química/ 

Brasil 

Engenharia 

Agronômica

/ 

Brasil 

 

B. Química/ 

Brasil 

Especialização - - - - -  - - - - - 

Mestrado 
Física/ 

 Exterior 

Física/ 

Brasil 

Astrofísica/ 

Brasil 

Ensino de 

Ciências 

/Brasil 

- 
Orgânica/ 

Brasil 

Analítica/ 

Brasil 

Físico-

Química/ 

Brasil 

Geoquímica 

e meio 

ambiente/ 

Brasil  

Agroquímic

a/Brasil 

Doutorado 
Astrofísica/ 

 Exterior 

Física/ 

Brasil 

Astrofísica/ 

Brasil 

Educação/ 

Brasil 

Astrofísica/ 

 Exterior 

Química 

orgânica/ 

Brasil 

Eletroquími

ca/ 

Brasil 

 

Físico-

Química/ 

Brasil 

Analítica/ 

Brasil 
- 

Experiência 

docente antes do 

ingresso na 

UESC 

Monitoria 

para 

graduandos 

Ensino 

superior 

Cursinho 

pré-

vestibular/ 

Ensino 

Superior 

Educação 

básica/Ensi

no Superior 

Monitoria 

para 

graduandos 

Educação 

Básica 

Estágios/ 

Educação 

Básica/Ensi

no Superior 

Prof. 

Voluntária 

de curso 

técnico 

Educação 

básica/ 

cursos pré-

vestibular/ 

- 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Legenda: QL – Questionário dos licenciandos; NDF -Lecionou maior número de disciplinas específicas no curso de LF; NDQ -Lecionou maior número de 

disciplinas específicas no curso de LQ; CLF – Coordenador do curso de LF; CLQ – Coordenador do curso de LQ; VCLF – Vice coordenador do curso de LF 

VCLQ - Vice coordenador do curso de LF; B. – Bacharel; L. – Licenciado.  

 

 

Tabela 3: Informações dos Formadores de Professores que participaram da entrevista. 
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 Todas as entrevistas foram áudio-gravadas com o propósito de capturar as falas 

dos docentes de forma mais completa, pois não seria viável apenas fazer anotações. Em 

seguida, os áudios foram transcritos, que embora seja um processo que requer tempo, 

foi realizada pela pesquisadora, para que a partir das leituras das opiniões e ideias 

emitidas pelos formadores de professores conseguíssemos identificar pontos comuns 

entre as falas e prosseguir a análise.       

 Durante as transcrições tivemos o cuidado de ser fiel ao aúdio, embora em 

alguns momentos não fosse possível compreender o que falava o participante devido a 

ruídos externos. Contudo, mesmo com essa limitação, seguimos o que aconselha 

Carvalho (2006) quanto a não realização de trocas de palavras. 

 

3.3 Procedimento de análise das informações 

 

Os dados obtidos foram analisados considerando-se os princípios da Análise 

Textual Discursiva (ATD) (MORAES; GALIAZZI; 2007) que é uma metodologia 

qualitativa de análise de textos e que vem sendo cada vez mais utilizada em pesquisas 

da área de Ensino de Ciências (MILLI, 2016). Essa metodologia analítica se encontra 

em consonância com os pressupostos educacionais e epistemológicos assumidos, pois 

considera que as aprendizagens construídas nas análises podem se constituir em uma 

intervenção nos discursos e realidades relacionados aos textos analisados (MORAES; 

GALIAZZI; 2007). Estes autores explicam que a ATD é organizada em argumentos que 

giram em torno de quatro focos:  

 

a) Desmontagem dos Textos: nomeado de unitarização, em que 

se examina o texto em seus detalhes; 

b) Estabelecimento de relações: denominado de categorização, 

constitui as unidades de base, combinando-as e 

classificando-as em unidades de sentido; 

c) Captando o novo emergente: possibilita a emergência de 

uma compreensão renovada do todo: o metatexto; 

d) Um processo auto-organizado: o ciclo de análise, ainda que 

composto de elementos racionalizados e, em certa medida 

planejados, em seu todo pode ser compreendido como um 

processo auto-organizado do qual emergem novas 

compreensões (MORAES; GALIAZZI; 2016, p. 33-34).  
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Esse processo é comparado a uma tempestade de luz, em que a partir da 

construção da desordem surgem insights, como “raios de luz”, que possibilitam 

“clarear” novas visões, novas compreensões em relação aos fenômenos investigados 

(MORAES, 2003). A Figura 1 é uma representação gráfica da metodologia.  

Figura 1: Representação gráfica do processo de ATD. (TORRES et al, 2008). 

 

 

 

 

 

  

O Corpus é o conjunto de informações sistematizadas na forma de textos, 

imagens ou outras formas de representações gráficas. A definição e delimitação do 

Corpus é função do pesquisador, que assim inicia o processo de análise. O Corpus deste 

trabalho foi constituído por trabalhos encontrados na nossa revisão de literatura, pelos 

documentos nacionais e institucionais, os PAC, as ementas das disciplinas dos cursos de 

Licenciatura em Química e Licenciatura em Física da UESC; o questionário respondido 

pelos licenciandos e a transcrição das falas dos formadores de professores que 

participaram da entrevista semiestruturada.      

 Foram realizadas leituras constantes dos trabalhos, documentos, tanto dos PAC 

quanto das Diretrizes Curriculares para Formação de Professores, com o propósito de 

identificar discussões sobre a PCC que correspondessem aos objetivos da pesquisa. Os 

trechos constatados foram grifados, fragmentados gerando unidades de análise. 

 A desconstrução é a etapa de derivação do Corpus em elementos textuais 

significativos, caracterizando-os de forma a buscar uma compreensão ampla das 

possibilidades de sentidos. Dessa fase emergem as unidades de análise – Unitarização –

que são balizadas em função dos objetivos da pesquisa (MORAES; GALIAZZI, 2007). 

Essas podem ser reagrupadas em categorias pré-estabelecidas ou que “emergem” 

durante o processo. 
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Quanto à “desconstrução” do questionário, digitamos todas as respostas abertas 

que foram organizadas em uma tabela do Excel, o que possibilitou a realização de várias 

leituras, de forma minuciosa com intuito de identificar as unidades de análise. Cada 

licenciando foi representado com um código, para posteriormente identificarmos as 

unidades de análise. Em seguida, os trechos grifados foram agrupados nas tabelas de 

acordo com os sentidos que lhes foram atribuídos. Consideramos como unidade de 

significado apenas aqueles fragmentos que apresentaram relações com os objetivos da 

pesquisa.           

 Cabe salientar que estas unidades foram resultantes da nossa interpretação, e que 

a subjetividade conferida ao ato de ler e de interpretar caracteriza exclusivamente as 

unidades geradas. Desta forma, ressaltamos ser improvável que outro pesquisador ao 

unitarizar esse corpus consiga alcançar as mesmas unidades de significado as quais 

encontramos. Após a unitarização, prosseguimos para o momento da categorização.  

 A Categorização se constitui inicialmente em um processo de entropia textual, 

que tende a estabelecer articulações entre as unidades de análise para a elaboração de 

uma nova ordenação, de forma a ampliar o entendimento sobre a investigação analítica 

dos fenômenos em questão. Essa etapa consiste no cotejo contínuo entre as unidades de 

análise estabelecidas previamente, de forma a aglutinar elementos textuais que 

apresentam proximidades de sentidos e significação, em que se originam as categorias. 

Esse procedimento deve ser recursivo para a lapidação das categorias.   

 A categorização dos instrumentos de coleta de dados foi classificada como 

mista, pois, a construção das categorias iniciais foi a priori, de acordo com o referencial 

adotado e categoria emergente, ou seja, foi construída a partir dos dados da pesquisa. 

Durante a análise, os dados que apresentavam semelhanças muito específicas foram 

sendo agrupados, obedecendo ao critério da homogeneidade. Assim, foram 

estabelecidas duas categorias, sendo uma a priori (1) O pensado, o dito e o feito nas 

400 horas destinadas a PCC e uma emergente (2) Perspectivas de distribuição e 

desenvolvimento da PCC. Com as categorias definidas, é possível comunicar os 

resultados.          

 As categorias, “ao serem transformadas em textos, encaminham descrições e 

interpretações capazes de apresentarem novos modos de compreender os fenômenos 

investigados” (MORAES; GALIAZZI, 2013, p.89). O texto, estruturado por categorias, 

que se baseia na descrição e interpretação, é chamado de metatexto.  
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Nos metatextos apresentados no Capítulo de discussão de resultados a seguir, 

buscamos promover o diálogo entre pesquisador, teoria, documentos oficiais e sujeitos, 

trazendo fragmentos significativos e as “falas” dos sujeitos para o texto.  
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CAPÍTULO 4 – O que revelou a pesquisa  

 

 O procedimento de mudança nos PAC dos cursos de licenciatura é, antes de 

mais nada, um processo lento, que obedeceu, via de regra, aos trâmites legais 

burocráticos necessários a uma transição, em que os cursos de licenciatura passaram por 

um período de mudança para adequação das novas diretrizes buscando um novo modelo 

para a formação de professores.       

 Sabemos que o objetivo norteador dos cursos de licenciatura é formar 

professores para o ensino médio e superior. A inserção da PCC nos currículos dos 

cursos de licenciatura, legitimada por meio das Resoluções CNE/CP n.1 e 2 de 2002, é 

considerado um avanço, no sentido de proporcionar uma formação mais enriquecedora e 

próxima à prática docente. Neste caso o licenciando tem a possibilidade de superar os 

modelos de formação docente tradicional, baseado em experiências vivenciadas ao 

longo de sua vida escolar. Com isso, nesta pesquisa objetivamos compreender a 

configuração da PCC no contexto dos cursos de Licenciatura em Física e 

Licenciatura em Química da UESC.     

 Levando em consideração o recorte investigativo apresentado nos Capítulos 

anteriores e as categorias provenientes da análise das dissertações/teses, nos próximos 

tópicos apresentaremos as discussões oriundas da análise dos dados empíricos, bem 

como correlações com os referenciais teóricos que sustentam a pesquisa. Salientamos 

que participaram desta pesquisa dez (10) formadores de professores e trinta e dois (32) 

licenciandos dos cursos de LF e LQ da UESC. 

4.1 O pensado, o dito e o feito nas quatrocentas horas de PCC   

 

 Nas entrevistas buscamos reconhecer que tipo de formação inicial os formadores 

de professores dos cursos de LF e LQ da UESC tiveram, além de identificar elementos 

que revelassem como tem ocorrido a PCC em suas aulas. Já nos questionários 

respondidos pelos licenciandos, intencionamos reconhecer como eles percebem a 

inserção das quatrocentas horas de PCC em sua formação. Desta forma, esta categoria 

trata de relacionar o pensado que está prescrito no PAC dos cursos, o dito pelos 

licenciandos que participaram da pesquisa respondendo ao questionário e o feito pelos 

formadores de professores.  
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A criação dos cursos de Licenciatura em Física (LF) e Licenciatura em Química 

(LQ) da Universidade Estadual de Santa Cruz ocorreu no mesmo período, no ano de 

1999, quando houve a extinção da licenciatura plena em Ciências. Os Projetos 

Acadêmicos Curriculares analisados nesta pesquisa tiveram aprovações no Conselho 

Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), sendo que o PAC mais recente 

do curso de Química entrou em vigor em 2005, enquanto no curso de Licenciatura em 

Física foi em 2006. Ambos possuem uma duração mínima de quatro anos (oito 

semestres) e máxima de sete anos para realização do curso.   

 Para melhor compreensão a respeito da forma com que os cursos supracitados 

optaram por distribuir às quatrocentas horas destinadas a PCC, construímos a Tabela 4 

que apresenta resumidamente a organização da carga horária (CH) por semestre.  

Tabela 4: Resumo da Carga horária destinada a PCC distribuídas por semestre dos cursos de Licenciatura 

em Física e Licenciatura em Química da UESC.  

Licenciatura em Física Licenciatura em Química 

Semestre  Carga horária destinada a PCC Semestre  Carga horária destinada a PCC  

I 30 I 105 

II 75 II 60 

III 75 III 60 

IV 75 IV 60 

V 60 V 60 

VI 45 VI 45 

VII 30 VII 15 

VIII 15 VIII 00 

Total de 405 horas Total de 405 horas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Podemos observar, a partir da Tabela 4, que os PAC dos cursos estão de acordo 

com a Resolução CNE/CP n°2 (BRASIL, 2002), em relação à distribuição da carga 

horária, pois a Resolução instituiu em seu Artigo 1º, o estabelecimento de quatrocentas 

horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao longo do curso.  

 Quanto à implementação e distribuição da carga horária da PCC, fica a critério 

de cada curso, desde que cumpram os objetivos estabelecidos. Verificamos que a 

distribuição da carga horária no curso de LQ ficou concentrada na primeira metade do 

curso, sendo que no último semestre não há atividades destinadas ao cumprimento da 

PCC. Já no curso de LF a carga horária ficou mais diluída do início ao fim do curso. 
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A legislação estabelece ainda que a PCC deve ocorrer do início ao fim da 

graduação, permeando toda formação docente, com a finalidade de aproximar o 

licenciando da reflexão sobre a prática docente desde o início do curso. Assim os PAC 

analisados contemplaram este requisito. Dentre outros aspectos, a PCC tem o propósito 

de fazer com que os cursos não deixem a integração entre saberes teóricos e práticos das 

disciplinas, somente sob a responsabilidade das disciplinas de Estágios Supervisionados 

que acontecem a partir da metade dos cursos (BRASIL, 2002). 

Nesta perspectiva, Marcelo García (1999) descreve que a formação inicial deve 

se constituir em um processo  

que dote os professores em formação de um saber-fazer prático que conduza 

ao desenvolvimento de esquemas de acção que, adquiridos de forma racional 

e fundamentada, permitam aos professores desenvolverem-se e agirem em 

situações complexas de ensino (MARCELO GARCIA, 1999, p. 84). 

 

Sendo assim, a articulação entre a teoria e a prática nos cursos de formação de 

professores se constitui em algo essencial e primordial que poderá repercutir em sua 

atuação docente futura. Neste sentido, a formação inicial tem por finalidade mobilizar 

os conhecimentos teóricos da educação e da didática necessários à compreensão do 

ensino como realidade social capaz de colaborar para a construção da identidade 

profissional (PIMENTA, 1996). 

Alguns pesquisadores, como Marcelo García (1999), Veiga (2010), Pimenta 

(1996) defendem que a formação inicial deve evidenciar ao professor em formação, o 

conhecimento básico que o possibilite trabalhar futuramente em sua sala de aula, com 

uma bagagem científica sólida, com conhecimentos profissionais específicos, 

transformadores, problematizadores, reflexivos e críticos.  

Além disso, a formação docente deve favorecer aos licenciandos um 

desenvolvimento profissional pautado, dentre outras habilidades, na reflexão, para que 

estes sejam capazes de assumirem com autonomia e responsabilidade uma sala de aula, 

evitando o “choque de realidade” (MARCELO GARCÍA, 1992). Assim, percebe-se a 

importância da inserção da PCC na formação docente, pois é por meio dela que será 

possível existir uma interlocução entre a teoria e a prática, favorecendo ao licenciando a 

ampliação da sua compreensão em relação às situações com que possivelmente irá se 

deparar na Educação Básica, as quais exigirão algumas tomadas de decisões e ações. 

 As propostas curriculares dos cursos investigados visam a proposição de uma 

formação docente em que a teoria e a prática caminhem juntas. Segundo consta em 
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ambas propostas analisadas o currículo foi estruturado a partir de uma perspectiva que 

possibilite uma formação mais abrangente e humana, permitindo ao aluno, desde o 

início do curso, ter o contato com disciplinas relacionadas à problemática educacional e 

humana. Pois, conforme Pimenta (1999) afirma, os cursos de licenciatura não devem 

apenas conferir a “habilitação legal ao exercício profissional da docência” (PIMENTA, 

1999, p.2). De forma que 

Dada a natureza docente, que é ensinar como contribuição ao processo de 

humanização dos alunos historicamente situados, espera-se da licenciatura 

que desenvolva nos alunos conhecimentos e habilidades, atitudes e valores 

que lhes possibilitem permanentemente irem construindo seus saberes-

fazeres docentes a partir das necessidades e desafios que o ensino como 

prática social lhes coloca no cotidiano (PIMENTA, 1999,p.2). 

 

 Almeja-se então que os cursos de formação de professores desenvolvam nos 

licenciandos a “capacidade de investigar a própria atividade, para a partir dela, 

constituírem e transformarem os seus saberes-fazeres docentes, num processo contínuo 

de construção de suas identidades como professores” (PIMENTA, 1999, p.2).  

 Conforme destaca Pimenta (1999) o futuro professor, durante a formação inicial, 

deve ser sempre estimulado a fazer intensas reflexões e questionamentos sobre a sua 

própria vida, sobre a escolha por uma profissão, sobre a própria profissão para a qual se 

está formando e sobre a realidade que o cerca. 

Neste sentido, Vaillant e Marcelo García (2012) chamam a atenção quanto às 

concepções que os licenciandos trazem consigo a respeito do ensino, quando se inserem 

no curso de licenciatura, elas pouco se alteram no decorrer da formação. Essas crenças e 

imagem de “bom professor” que acompanham os licenciandos durante a formação 

inicial podem atuar como barreiras à mudança, limitando as ideias que poderiam 

desenvolver acerca do ensino. Por isso é importante que o licenciando reflita sobre suas 

preconcepções, sobre sua história de vida para que construa sua própria identidade. Os 

autores afirmam que: 

Essas crenças não mudam por si só; as experiências acadêmicas têm uma 

influência sobre elas e as experiências práticas em geral contribuem para 

confirmar ditas crenças. Mas a mera introdução de atividades que 

teoricamente propiciam a reflexão – redação de diários, biografias, análise da 

própria prática, através de observação de companheiros ou gravações de 

vídeo – não asseguram por si só uma mudança significativa nas concepções, 

nem muito menos nas práticas dos futuros docentes. (VAILLANT, 

MARCELO GARCÍA, 2012, p.59) 
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Desta forma, para que ocorram mudanças de concepções, os formadores de 

professores devem provocar, fomentar discussões, avivar na inquietude do licenciando, 

pois a reflexão não aparece de forma espontânea, ela deve ser induzida.  

Corroborando com Vaillant e Marcelo García (2012), inferimos que se a Prática 

como Componente Curricular for desenvolvida de maneira reflexiva, ela poderá 

contribuir de maneira incisiva para a construção da identidade dos licenciandos. Em que 

esses sujeitos terão a oportunidade de vivenciar durante sua formação, momentos para 

refletir sobre as práticas docentes, sejam elas: as metodologias, as legislações, as 

realidades postas, as representações, as estruturas curriculares e ao observarem ou 

vivenciarem o exercício da docência, se questionarem se era, ou não, a profissão que 

desejavam antes mesmo de iniciar os estágios.  

O PAC dos cursos de Licenciatura em Física e Licenciatura em Química da 

UESC foram reestruturados distribuindo as horas da PCC nas disciplinas específicas e 

em disciplinas pedagógicas. No curso de Licenciatura em Física as 400h foram 

distribuídas em dezenove (19) disciplinas específicas e em oito (8) disciplinas 

pedagógicas. Já no curso de Licenciatura em Química, foram distribuídas em dezessete 

(17) disciplinas específicas e em nove (9) disciplinas pedagógicas. Os Quadros 3 e 4 

abaixo apresentam os nomes das disciplinas e a carga horária atribuída para realização 

de atividades referentes a PCC. 

 Quadro 4: Disciplinas do curso de LF com a PCC inclusa na carga horária. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Curso de Licenciatura em Física 

Disciplina  CH (Total) CH (PECC) 

Cálculo Diferencial e Integral I 90 15 

Cálculo Diferencial e Integral II 90 15 

Cálculo Diferencial e Integral III 90 15 

Geometria Analítica 60 15 

Álgebra Linear I 60 15 

Evolução das Idéias da Física 60 15 

Física I 75 15 

Laboratório de Física I 60 15 

Física II 75 15 

Laboratório de Física II 60 15 

Física III 75 15 
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Laboratório de Física III 60 15 

Física IV 75 15 

Laboratório de Física IV 60 15 

Elementos de Mecânica Clássica 90 15 

Introdução ao Eletromagnetismo 75 15 

Termodinâmica 75 15 

Física Moderna 75 15 

Laboratório de Física Moderna 60 15 

Estrutura da Matéria 75 15 

Filosofia e Educação 60 15 

Psicologia e Educação 60 15 

Educação e Sociedade 60 15 

Políticas Publicas e Legislação da Educação 60 15 

Organização do Trabalho Pedagógico 60 15 

Metodologia para o Ensino de Física 60 15 

Novas Tecnologias para o Ensino de Física 60 15 

Total  405h 

 

Quadro 5: Disciplinas do curso de LQ com a PCC inclusa na carga horária. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Curso de Licenciatura em Química 

Disciplina  CH (Total) CH (PECC) 

Geometria Aplicada à Química 60 15 

Estatística Aplicada à Química 45 15 

Informática Aplicada à Formação do 

Professor 

45 15 

Física I para a Química 75 15 

Filosofia e Educação 60 15 

Psicologia e Educação 60 15 

Educação e Sociedade 60 15 

Organização do Trabalho Pedagógico 60 15 

Avaliação da Aprendizagem 60 15 

Política e Legislação da Educação 60 15 

Instrumentação e Segurança de Laboratório 60 15 

Química Geral I 90 15 
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Química Geral II 90 15 

Química Inorgânica Fundamental 

 

105 15 

Química Inorgânica Descritiva 105 15 

Química Orgânica I 105  15 

Química Orgânica II 105 15 

Físico-Química I  105 15 

Físico-Química II 105 15 

Química Analítica Qualitativa 105 15 

Química Analítica Quantitativa 105 15 

Química Ambiental 60 15 

História da Química 60 15 

Metodologia de Pesquisa 60 15 

O Professor e o Ensino de Química  30 30 

Metodologia e Instrumentação para o Ensino de 

Química 

60 15 

Total  405h 

 

 De forma mais abrangente, tanto o curso de Licenciatura em Física, quanto o 

curso de Licenciatura em Química organizaram seus currículos distribuindo as 

disciplinas em núcleos. O curso de Licenciatura em Física, visando a flexibilização para 

a inserção do licenciando em um mercado de trabalho diversificado, englobou cerca de 

50% da carga horária de disciplinas do curso de Bacharelado em Física o que foi 

concebido como núcleo comum. A justificativa para tal fato foi que “a formação geral 

de um Físico capaz de inserir-se nas diferentes áreas da Física e sua relação com outras 

ciências, com a tecnologia e a sociedade”. (UESC/Lic. Fís., 2006, p.50). 

 O núcleo comum é formado por um conjunto de núcleos temáticos conforme 

podemos observar no Quadro 4 a seguir: 
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Quadro 6: Organização curricular do curso de Licenciatura em Física da UESC. 

 

Organização curricular do curso de Licenciatura em Física 

 

 

 

 

Núcleos Temáticos 

Núcleo de Disciplinas da Área de Matemática 

(NM) 

Núcleo de Disciplinas de Física Geral (NFG) 

Núcleo de Disciplinas de Física Clássica 

(NFC) 

Núcleo de Disciplinas de Física Moderna 

(NFM) 

Núcleo de Disciplinas Complementares (NDC) 

Núcleo de Disciplinas Optativas (NO) 

Núcleo das Disciplinas da Educação (NE) 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 O curso de Licenciatura em Química distribuiu as disciplinas em seis núcleos. 

Conforme explicita o PAC, as ações a serem contempladas em cada núcleo visam 

sensibilizar e introduzir o licenciando as questões educacionais necessariamente 

presentes na sociedade em que vive, tanto do ponto de vista de sua interseção com os 

aspectos culturais amplos, seja do ponto de vista de sua área específica do 

conhecimento. (UESC/Lic. Quim., 2005, p.32) 

Quadro 7 Organização curricular do curso de Licenciatura em Química da UESC. 

 Organização curricular do curso de Licenciatura em Química 

 

 

Núcleos Temáticos 

Núcleo das disciplinas da área de Matemática (NM) 

Núcleo das disciplinas da área de Física (NF) 

Núcleo das disciplinas Complementares (NC) 

Núcleo das disciplinas da área de Ensino (NE) 

Núcleo das disciplinas da área de Química (NQ) 

Núcleo de disciplinas Complementares Optativas 

(NO) 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 A distribuição das disciplinas por núcleos, especificando a carga horária de cada 

uma segue nos Anexos I e II deste estudo. A Prática como Componente Curricular, nos 

PAC dos cursos, é caracterizada pela simultaneidade, sendo desenvolvida em quase 

todos os componentes curriculares. A efetivação e avaliação da PCC fica sob 

responsabilidade do professor de cada disciplina.     

 Sendo assim, o professor formador que atua em disciplinas específicas, de 

acordo com os Projetos Acadêmicos Curriculares dos cursos, deve mostrar aos 

licenciandos como determinados conteúdos podem ser trabalhados na ótica do ensino, 

de modo que possam refletir sobre possibilidades acerca do processo de ensino-

aprendizagem desses conhecimentos disciplinares e que isso se reflita em seu exercício 

docente, como no momento da realização dos Estágios Supervisionados. Desse modo, 
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os alunos vivenciam várias realidades dependendo da natureza da disciplina e da 

formação específica do professor responsável.     

 Essa articulação entre a teoria e prática, aparece tanto no PAC do curso de 

Licenciatura em Química, quanto no curso de Licenciatura em Física. O PAC deste 

último menciona que busca: 

[...] incorporar a discussão entre teoria e prática sugerindo que o aluno 

vivencie situações próprias do ambiente escolar ao longo de toda a sua 

formação, procurando articular os conhecimentos adquiridos nas diferentes 

disciplinas cursadas com a realidade do seu futuro ambiente de trabalho, 

buscando minimizar o abismo existente entre a Universidade e a Escola. 

[...]Esse Projeto Acadêmico Curricular procura adequar a formação dos 

novos professores aos novos paradigmas educacionais, incorporando os 

aspectos relacionados à pesquisa em ensino de Física, bem como às 

mudanças solicitadas pelo CNE. (UESC/Lic. Fís., 2006, p. 46) 

 

Em ambos os cursos encontramos esse fragmento que propõe articular a relação 

entre a teoria e a prática, além de proporcionar o estreitamento entre a Universidade e a 

Escola. Marcelo García (1999, p. 99), no que diz respeito à prática de ensino
7
, apresenta 

que a mesma pode contribuir para a formação de professores quando responde a 

determinadas condições, entre elas as relações que se estabelecem entre a Universidade 

e as Escolas. Para o autor, considerar a escola como unidade de formação, responsável 

pelas práticas de ensino, pode contribuir para a superação do tradicional individualismo 

que tem caracterizado o aprender a ensinar.     

 Observamos, também, que existe descrita nos projetos, uma atenção voltada para 

a formação continuada dos formadores de professores. Encontramos a seguinte 

indicação no PAC do curso de Licenciatura em Química: 

[...] entendemos que, para concretizar a articulação entre o ambiente escolar 

do ensino básico e as diferentes disciplinas ministradas ao longo do curso, 

devemos proporcionar um espaço contínuo para o diálogo e discussão de 

propostas entre os diferentes docentes, espaço esse, contemplado na 

semana pedagógica a ser realizada no início de cada semestre letivo. [...] 

procuramos fornecer subsídios para viabilização dos pressupostos presentes 

na prática de ensino como componente curricular, permitindo também a 

formação continuada para os “formadores” de professores, pois a 

melhoria da licenciatura em química implica também em possuir condições 

para melhorar a formação dos “formadores” (UESC, Lic.Quím., 2005, p.24, 

grifos nosso) 

 

Notamos que o curso tem a preocupação de auxiliar o professor formador no 

desenvolvimento das PCC ao proporcionar a formação continuada e encontros 

                                                           
7
 A Prática de Ensino a qual o autor Marcelo Garcia (1999) se refere é o Estágio Supervisionado. Por ser 

um autor espanhol, algumas nomenclaturas são distintas do contexto brasileiro, sendo atribuído outro 

significado. 
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pedagógicos para discussão de assuntos referente à prática. Esta estratégia, segundo 

Marcelo García (1999) é importante para minimizar as lacunas existentes nos currículos 

dos cursos de formação de professores.      

 Entretanto, nas ementas das disciplinas, não fica claro como acontece o 

desenvolvimento das atividades da PCC, apenas em algumas disciplinas aparece que 

terá um estudo das relações entre os conteúdos abordados na disciplina com o Ensino 

Médio. Marcelo García (1999) chama a atenção que a concepção das práticas como uma 

aprendizagem não estruturada nem organizada se constitui uma das limitações que 

atualmente tem influenciado o seu desenvolvimento.   

 Verificamos que os Projetos Acadêmicos dos cursos investigados reconhecem 

em seus textos que a prática de ensino como componente curricular é um instrumento 

que proporciona a superação da dicotomia entre a teoria e a prática que esteve presente 

nas licenciaturas por muito tempo. Este aspecto está em concordância com o Parecer 

CNE/CP n°9/2001 que trata das Diretrizes Nacionais para formação do professor, 

atribuindo um “novo paradigma” para esta formação, quando afirma que: 

 “a relação teoria e prática deve perpassar todas estas atividades as quais 

devem estar articuladas entre si tendo como objetivo fundamental formar o 

docente em nível superior” (BRASIL, 2001b, p.5). 

 

Percebemos que as normativas legais estabelecem que haja uma articulação 

entre teoria e prática nos cursos de formação de professores em todo território brasileiro. 

Desta forma a PCC é bastante relevante para a formação docente, pois possibilita a 

construção de uma relação entre a teoria e prática desde a fase inicial do curso. 

 A partir da leitura e análise dos projetos acadêmicos curriculares dos cursos de 

Licenciatura em Física e Licenciatura em Química da UESC, podemos inferir que às 

quatrocentas horas destinadas a PCC estão organizadas no currículo da mesma forma, 

diluídas em disciplinas específicas em sua maioria, estando presentes desde o início do 

curso.  

Entretanto, faz-se necessário uma reflexão sobre a efetivação dessas cargas 

horárias nos currículos e se isto está ocorrendo de fato, ou seja, buscaremos investigar 

se o que está escrito se evidencia na prática. O que consiste na empiria deste trabalho 

que apresentaremos a seguir.  

 Inicialmente, os questionários direcionaram-se quanto ao conhecimento, por 

parte dos licenciandos participantes da pesquisa, sobre a PCC e se eles percebiam a 
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atribuição de uma carga horária específica para a execução dessas atividades, que 

ambos os cursos investigados chamam de Prática de Ensino. 

 Figura 2: Dados relativos ao conhecimento da PCC na estrutura curricular do curso. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.  

 Observamos na Figura 3 que todos os licenciandos do curso de LQ já ouviram 

falar da prática de ensino como componente curricular, já no curso de LF dos doze 

participantes, quatro admitem nunca terem ouvido falar da PCC. Destes quatro 

licenciandos, dois estão matriculados no terceiro semestre e dois no quinto semestre. 

Chamamos atenção que esses licenciandos, de acordo com a matriz curricular no curso, 

já cursaram disciplinas específicas em que havia uma carga horária definida para 

realização da PCC. A razão destes licenciandos nunca terem ouvido falar da PCC 

mesmo após terem cursado disciplinas em que a PCC está inclusa, necessita ser melhor 

investigada, uma vez que a resposta aos questionários não possibilitou obtê-las.

 Embora os PAC dos cursos de LF e LQ tenham sido elaborados tomando por 

base a Resolução CONSEPE
8
 n.42/2004, o que lhes confere algumas características em 

comum, ainda assim os PAC apresentam algumas peculiaridades. Por este motivo, 

optamos por discutir a ocorrência das PCC dos cursos de maneira separada. 

 Licenciatura em Física  

 Os formadores de professores participantes desta pesquisa foram selecionados a 

partir de critérios descritos no item 1.2.3. Todos os cinco entrevistados do curso de LF 

possuem doutorado em sua área de atuação atual. Desde a graduação, quatro destes 

                                                           
8
 Órgão consultivo e deliberativo da UESC com a competência de definir a organização e o 

funcionamento da área acadêmica em seus aspectos técnicos, didáticos e científicos.  
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professores desenvolvem pesquisa em subáreas da Física (Tabela 1) e apenas um possui 

mestrado em Ensino de Ciências e doutorado em Educação. Destacamos que três destes 

participantes são estrangeiros e realizaram suas graduações em outros países. Os outros 

dois são brasileiros e cursaram em universidades brasileiras suas graduações e pós-

graduações.         

 Inicialmente entrevistamos o coordenador e o vice coordenador que participaram 

da elaboração do PAC vigente e atribuímos o nome de Dalton (coordenador) e 

Rutherford (vice coordenador). Buscamos informações a respeito dos impasses 

ocorridos durante a implementação das quatrocentas horas da PCC no currículo do 

curso. Rutherford no período de vice coordenação havia recém chegado a UESC, teve 

uma menor participação na elaboração do novo PAC. Em suas palavras: 

Eu era recém-chegada, não tinha a menor ideia de como funcionava o 

colegiado, então fui aprendendo, sabendo dos problemas existentes, quando 

você entra na universidade, além de dar aulas, continuar com seu trabalho 

de pesquisa, começa a se inteirar e a saber quais são os problemas. Eu 

cheguei na época em que estavam discutindo o PAC, e aos poucos comecei a 

me interiorizar, a colaborar. Eu nunca quis pegar a coordenação 

basicamente por medo, não conhecer bem a legislação, por ser estrangeira e 

eu sei que tem coisas que demoram mais para aprender. A parte mais 

burocrática da escrita do PAC ficou por conta do professor Dalton e alguns 

colaboradores. (Rutherford) 

 

 Embora Rutherford tenha participado pouco da elaboração do novo PAC, 

destacou que batalhou por recursos que mudaram a formato do curso. Nesta gestão, 

foram construídos laboratórios e comprados alguns equipamentos para esses 

laboratórios de Física. Um dos maiores impasses apontados por Rutherford foi 

justamente mexer no PAC, no que tange a mudança das disciplinas, que tinham um 

nível abaixo do ensino médio, além da infraestrutura, pois não havia laboratório para as 

aulas práticas do curso.        

 Ao questionarmos Dalton em relação de que maneira foi pensada a valorização 

da dimensão prática nos documentos, ele afirma que:  

A legislação quando ela vem de cima, aqui dentro você tem que criar 

resoluções baseado nessa legislação.[...] Então nós fizemos o PAC que está 

ai presente até os dias de hoje, tivemos várias mudanças positivas, 

conseguimos separar as experimentais das teóricas, isso define bem o campo 

de atuação, mexemos na estrutura dos cursos de licenciatura colocando mais 

disciplinas das áreas especificas de ensino, porque antes os alunos pegavam 

as disciplinas da educação na área da didática, inclusive didática não tem, 

já tínhamos um histórico de problemas e por isso retiramos. [...]As duas 

grandes modificações que a legislação obrigava era começar os estágios a 

partir da metade do curso e então criamos o estágio supervisionado 1, 2, 3, 4 

a partir do quinto semestre. A outra grande perspectiva e utilizo esse termo 

porque foi uma coisa que não existiu e não existe até hoje, seria até uma 
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coisa boa, mas não deu certo ainda, colocar prática como componente 

curricular. Na verdade as Práticas de Ensino como Componente Curricular 

foram pensada para atender as Resoluções, o que é para fazer? É para estar 

escrito que tem que ter? Então a gente coloca, no papel está lindo, atende 

todas as expectativas, mas na prática... Esquece! (Dalton, grifo nosso) 

 

 Por meio da fala de Dalton, verificamos a dificuldade em inserir a PCC no 

currículo. No curso de LF a inserção da prática foi implementada basicamente para 

atender às Resoluções, que previam que o licenciando assumisse essa responsabilidade 

do ser professor desde o início do curso, possibilitando que ele vivenciasse desde o 

princípio da formação a realidade da sua futura atuação profissional. Para que isso 

ocorresse, os documentos sugeriam que a articulação entre a teoria e a prática deveria 

apresentar-se em todos os componentes curriculares das licenciaturas, conforme escrito 

no PAC da Física. Mas, infelizmente, as leis por si só, não são capazes de garantir 

aquilo que elas estabelecem.         

 Dalton também destacou dificuldades para concluir a elaboração no novo PAC, 

uma vez que chegou à instituição em fevereiro e em novembro já se tornou o 

coordenador do curso. A discussão a respeito da reformulação do PAC já estava 

acontecendo na gestão anterior, mas a concretização do PAC ainda não havia 

acontecido. Foi quando ele começou a fazer algumas articulações visando à conclusão 

do documento, uma vez que o prazo para apresentação do documento já estava 

findando. Dalton ressalta ainda que:  

Na física, na química, vejo que a tentativa de aplicar a prática de ensino não 

deu muito certo, um professor ou outro tenta aplicar às 15 horas, mas... Não 

acredito que dê certo. Não sei se daria fruto não, é um negócio que só está 

no PAC, eu coloquei em prática porque tinha que colocar, a disciplina tem 

75 horas e 15 de prática, os alunos e os professores ficavam questionando se 

de fato precisaria ir à escola fazer essa prática, internamente não conta 

nada, é um negócio que não funciona. Eu não conheço em lugar algum nesse 

país um exemplo que fique claro esse negócio deu certo, a ideia central é 

trabalhar a física, mas no caso da licenciatura, trabalhar uma parte da física 

que eu consiga trabalhar no ensino médio. Quem tem a capacidade de fazer 

isso são os que tiveram a sua graduação em licenciatura, como fazer isso 

que é a questão difícil, evoluímos muito essa questão do ensino de física, mas 

é ainda uma coisa nova.” (Dalton) 

 

Por ser algo tão recente, Dalton acredita que seja difícil efetivar as quatrocentas 

horas de prática de ensino, na configuração curricular como ela está prescrita. Na 

literatura, encontramos poucos trabalhos (item 3.2) que tratem a respeito da efetivação 

das quatrocentas horas. Particularmente o olhar dos pesquisadores tem sido voltado para 

o currículo, em relação à maneira pela qual as instituições de ensino superior do Brasil 
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têm efetivado as diretrizes em seus currículos.      

 Acreditamos que quando se pensa em uma nova configuração curricular, além 

de se considerar as diretrizes é viável que os formadores de professores participem de 

maneira atuante da construção do PAC para evitar que o novo currículo fique 

fragmentado, e cada formador responsável apenas pelas disciplinas em que atua. Se o 

currículo for construído de maneira coletiva, todos terão conhecimento das novas 

diretrizes e poderão fomentar discussões a respeito do tipo de professor que precisamos 

formar para a atuação em uma sociedade cada vez mais tecnológica, em que o mundo 

virtual tem se tornado mais atrativo que o real. E para que o licenciando possa conhecer 

o universo escolar em toda sua extensão e complexidade, durante a formação inicial, os 

momentos determinados da matriz curricular para efetivação da PCC não devem ficar 

apenas registrados em documentos, mas sim ser implementados de fato.   

 Ao realizar a entrevista com o formador de professor citado por um único 

licenciando do curso de Física, ele explicou de que maneira vem trabalhado a PCC em 

suas aulas. A este formador, nomeamos de Boyle.  Ele ressalta que;  

Eu tenho uma maneira de dar aula muito clássica, não tão inovadora, eu 

tento reproduzir a minha formação, então eu tento alternar a aula no quadro 

durante as duas horas e lista de exercícios. A única coisa que eu vejo, talvez 

a razão do meu nome ter sido citado, foi o fato de que quando eu distribuo os 

exercícios, envio para eles tentarem fazer em casa e na aula seguinte a gente 

faz os exercícios juntos. (Boyle) 

 

 O formador Boyle teve uma formação que Marcelo Garcia (1999) considera 

tradicional, em que o “saber fazer” é suficiente para “saber ensinar”. Nesta perspectiva 

existe uma reprodução no curso de licenciatura da formação inicial que teve em suas 

aulas quando estudante. Essas crenças, atitudes, disposições e sentimentos que os 

professores têm acerca da matéria que ensinam influenciam diretamente na sua atuação 

docente. Consequentemente, os licenciandos poderão reproduzir a mesma prática se o 

curso, em outros momentos, não intervir neste modelo de formação.  

 Este formador considera que ir ao quadro, resolver exercícios é uma maneira de 

efetivar a PCC e assim, está preparando um futuro professor. Em relação à efetivação 

das quinze horas de prática de ensino como componente curricular, ele diz: 

Algumas disciplinas têm uma ementa muito extensa, então é difícil 

contemplar essas 15 horas. Eu sempre achei a prática assim, quando 

levamos o aluno ao quadro eu considero isso como prática de ensino, 

no início eu falo assim, bom, temos este problema, resolva, você vai 

ser o professor, para mim, isso é uma prática de ensino. Isso 
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funciona, se o aluno é bom ele começa a fazer as coisas ai você 

corrige e está certo, para mim essa é à base de qualquer professor, já 

com outros alunos você tem que ficar lá do lado (Boyle) 

  

 Compartilham da mesma perspectiva outros dois formadores entrevistados, que 

também consideram que solucionar exercícios no quadro é uma maneira de preparar um 

futuro professor. Citaram: 

O que faço basicamente nas minhas aulas que tem prática de ensino é 

colocar o aluno diante da turma para tentar esclarecer, apresentar um 

conceito, solucionar um problema (Proust) 

 

Talvez eu tenha dado mais teoria e tenha me esquecido um pouco da prática, 

mas costumo passar problemas para eles solucionarem e apresentarem na 

lousa. Costumo utilizar muito das discussões, abordar o problema de uma 

forma diferente, com palavras e também onde e como vai ser utilizado aquele 

problema (Lavoisier) 

 

 Dentre os entrevistados, quatro não fazem planejamento das suas aulas diferente 

do curso de bacharelado, mesmo a disciplina possuindo quinze horas da prática de 

ensino. Percebemos que a concepção desses docentes sobre prática é aplicação da teoria, 

exercitar a teoria para saber se aprenderam.       

 Tendo em vista que esses professores são bacharéis em física, pelos fragmentos 

mencionados anteriormente se observa que cada um compreende a dimensão da prática 

de ensino de forma distinta. A maneira como concebem o ensino, está em consonância 

com o que a literatura educacional denomina de “modelo de racionalidade técnica”, em 

que, conforme Pimenta (2002), o professor é visto como um técnico, um especialista 

que aplica com rigor, na sua prática diária, as regras provenientes do conhecimento 

cientifico e do conhecimento pedagógico. Ou seja, a prática é entendida como um 

momento de aplicação de teoria.        

 E como a PCC está idealizada no currículo do curso de LF? No documento está 

mencionado que 

A prática como componente curricular (...) deve ser entendida como um 

conjunto de atividades ligadas à formação profissional, inclusive de 

natureza acadêmica, que se voltam para a compreensão das práticas 

educativas e de aspectos variados da cultura das Instituições educacionais e 

suas relações com a sociedade e com as áreas de conhecimento específico. 

(PAC LF, p. 59, grifo nosso) . 

 

Estas atividades propostas visam colaborar com a formação docente, uma vez 

que “professorar” como define Pimenta (2014) não é uma atividade burocrática para a 

qual se adquire conhecimentos e habilidades técnico-mecânicas. As atividades de 



77 
 

prática de ensino propostas no PAC, sugerem que os licenciandos desenvolvam 

conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que lhes possibilitem permanentemente 

irem construindo seus saberes-fazeres docentes a partir das necessidades e desafios que 

o ensino como prática social lhes coloca no cotidiano.  

O que percebemos por parte dos formadores entrevistados é que existe uma 

supervalorização dos conhecimentos específicos em relação aos conhecimentos 

pedagógicos e práticos. Dentre os cinco entrevistados, três dos formadores deixam claro 

essa concepção, que destacamos abaixo:  

Minha preocupação é que o aluno aprenda o conteúdo, eu via uma 

deficiência porque eles tentavam priorizar uma prática pedagógica no antigo 

PAC e os alunos não sabiam os conteúdos que tinham que ministrar, não 

adianta você saber muita pedagogia ou saber como montar uma aula, 

quando você não sabe que 2+2 são 4, minha atenção estava focada em 

mesmo que não ministrasse toda a ementa, mas que os conteúdos ministrados 

ficassem bem claros, imagine sair um professor daqui sem conhecimento 

algum, ensinar alunos no ensino médio, esse aluno vem para a universidade 

com as mesmas deficiências que eles tinham. (Rutherford, grifo nosso) 

 

Espero que aluno termine a disciplina e saiba o conteúdo, não pode tirar isso 

como primeiro assunto, se você se dedica a ser um professor de física, você 

tem que saber sobre a física, matemática e isso sem dúvidas, o aluno deve 

dominar os princípios básicos. (Boyle, grifo nosso) 

  

Olhando a ementa de cada matéria, os alunos aprendem muito da física, e eu 

diria demais para enfrentar o aluno de segundo grau. Então eu esperaria 

que meus alunos fossem para o doutorado e eu não sei se começando o 

doutorado ele vai querer ir para o segundo grau. Eu espero que eles não 

fiquem presos na expectativa de ensinar apenas, porque aprenderam 

muitas coisas, tanto que seria um desperdício ir dar aula no segundo grau. 

(Lavoisier, grifo nosso)  

 

 Percebemos que, de modo geral, existe uma dicotomia entre as dimensões 

teórica e prática no curso. Por meios dessas falas, podemos ter uma ideia da maneira 

com que os formadores têm visualizado e, até mesmo operacionalizado (ou não), a 

relação entre teoria e prática no curso em que atuam. Existe pouca preocupação sobre 

como articular essas duas dimensões e, principalmente, de se pensar sobre que práticas 

que precisariam ser oferecidas para a formação dos futuros professores. Além disso, o 

formador Lavoisier, destaca que os licenciandos aprendem muito para ir trabalhar com a 

Educação Básica, o ideal seria seguir carreira acadêmica, trabalhando com a pesquisa. 

Neste sentido caberiam algumas questões: formar o licenciado é menos do que formar o 

bacharel? O formador tem compreensão clara da especificidade do profissional que está 

formando, qual seja, o licenciado? 
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 Percebemos que o curso de LF é um espaço eminentemente teórico, como se a 

produção do conhecimento derivasse apenas da teoria. Consideramos que a 

predominância da visão dicotômica da relação entre teoria e prática nas entrevistas 

reflete o praticismo utilitarista que vem sendo realizado no curso, em que, para ser bom 

professor basta ter domínio da teoria. Assim, a formação torna-se desvinculada e 

distante da realidade que será vivenciada pelos futuros professores.  Pois, para ensinar 

física, antes de mais nada é preciso saber física, entretanto, esse não é o único 

conhecimento necessário, existem outros de igual importância.  

Devido a essa configuração do curso, os licenciandos consideram que a 

formação não atende inteiramente as exigências para atuar futuramente na sala de aula. 

Pois, ao questionarmos se a maneira como está estruturado o curso tem contribuído para 

a efetivação da articulação entre teoria e prática, dos doze licenciados que responderam 

ao questionário, dez afirmaram que não. Destacamos alguns trechos retirados dos 

questionários respondidos pelos licenciandos do curso de LF:  

Contribui mas deveria contribuir mais, não há comunicação entre os 

professores específicos e os de ensino para direcionar aulas mais 

contundentes de prática de ensino. (LF3, 6° semestre) 

 

As disciplinas apresentam um grande distanciamento da realidade escolar, 

inclusive nos conteúdos específicos e na forma que são trabalhados. (LF7, 6° 

semestre) 

 

Nem sempre. Vimos teoria em sala e prática no laboratório, mas não fazem 

relação com a Educação Básica e como servirá para ensinar no dia a dia. 

(LF12, 4° semestre)  

 

 Verificamos que os licenciandos constatam as falhas existentes em sua formação 

em relação à falta de articulação entre as disciplinas de Ensino de Física e as disciplinas 

de conteúdo específico. Além disso, destacam o distanciamento entre o que é estudado 

no curso com a realidade escolar.   

 No que se refere às concepções de teoria e prática e as relações manifestadas 

entre elas, percebemos que os dados obtidos na pesquisa vão de encontro ao que os 

referenciais teóricos adotados nesta pesquisa apontam, no que diz respeito à concepção 

de teoria e prática concebidas como partes de um todo, como duas dimensões de 

realidade que se completam (MARCELO GARCÍA, 1999; PIMENTA, 2002)  

 A visão dicotômica da relação entre teoria e prática, em que se relaciona a teoria 

aos conhecimentos específicos e a prática a aplicação desses conhecimentos em 

situações pontuais, contribui para a não relação entre os conteúdos que se pretende 
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ensinar e a realidade escolar quando o licenciando se deparara com situações reais de 

ensino na sua futura atuação, até mesmo nos estágios.  

 Podemos perceber que a prevalência da dicotomia entre a teoria e prática no 

curso de LF, verificada por meio das entrevistas de alguns sujeitos participantes da 

pesquisa (4/5), é a concepção de que a universidade é um espaço eminentemente 

teórico, como se a produção de conhecimento derivasse apenas da teoria.  

 Consideramos ainda que as normativas legais contribuem para essa dicotomia, 

uma vez que ao fixar uma quantidade específica de horas para atividades práticas no 

interior das disciplinas acabam por intensificar essa separação. Concebemos ser 

necessário entender que a teoria e a prática integram um todo único, não existindo a 

predominância de uma em relação a outra, pois ambas se interdependem, ou seja, não 

existe uma limitação de relacionar uma à outra, há uma reciprocidade.  

 Notamos que embora existam várias discussões e debates na área de educação 

visando à melhoria da formação do professor, existe ainda dificuldades de se incorporar 

mecanismos para efetivação da articulação entre as dimensões teóricas e práticas nas 

estruturas curriculares dos cursos.  

 

 Licenciatura em Química 

 

No curso de LQ verificamos que a implementação da PCC foi bastante discutida 

pelos coordenadores e alguns formadores, ocorrendo reuniões periódicas para 

elaboração de um novo currículo. Relembramos que nomeamos o coordenador de 

Newton e o vice coordenador de Plank.  

Conforme eles afirmaram em entrevista, a ideia inicial para implementação da 

carga horária destinada a PCC seria criar oito (8) novas disciplinas (uma em cada 

semestre) e essas disciplinas seriam ofertadas por professores com formação em Ensino 

de Química. Entretanto, por orientação do CONSEPE a PCC foi distribuída em 

disciplinas específicas (em sua maioria), algumas pedagógicas e foi criada uma 

disciplina própria para a PCC chamada de “O professor e o Ensino de Química” 

ofertada do I Semestre. Em relação à isso observamos fala de Newton a seguir: 

 

Com essa resolução do CONSEPE, ficou obrigatório para os PAC que essas 

práticas de ensino seriam inseridas em cada disciplina. Essa ideia vem de 

uma discussão da gerência de graduação com os coordenadores que gerou 

um documento que foi aprovado no CONSEPE que acabou inserindo nas 

disciplinas e principalmente nas disciplinas especificas e nas de formação 
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foram inseridas as 15h de práticas de ensino. Então hoje está montada desse 

jeito, isso ai foi algo normatizada pela resolução da CONSEPE e por isso 

saiu práticas de ensino deste modo, mas não era algo que a comissão estava 

pensando inicialmente. (Newton) 

 

Podemos perceber que os cursos não tiveram autonomia para criar seu próprio 

currículo no que diz respeito a implementação da PCC, embora a Resolução que 

instituiu a PCC nos currículos de licenciatura não deliberasse nenhuma norma, as 

Instituições de Ensino Superior adequaram os currículos conforme acreditavam que 

seria a melhor maneira.  

Então, por inserir as práticas em disciplinas específicas, perguntamos aos 

coordenadores quais os objetivos que foram pensados e como ficou definido no interior 

do curso junto aos formadores que as executariam. O vice coordenador destaca que;  

“Na verdade no início do curso nós começamos a colocar em prática essas 

15 horas como componente curricular, tivemos uma dificuldade em fazer isso 

de forma interdisciplinar, não funcionou. Então, o professor da disciplina 

pelo seu próprio interesse e pela orientação da coordenação do curso, era 

quem fazia isso com os alunos, eles criavam alguma atividade, programava 

junto com os discentes uma atividade que eles realizassem para cumprir as 

15 horas de práticas de ensino. Apesar de ter começado de forma isolada, 

isso funcionou durante um período, os alunos elaboraram vários trabalhos, 

tivemos trabalhos que foram publicados em congressos de química, mas 

começamos a observar que a coisa começou a ter uma decaída pois dependia 

muito do professor, e alguns que queriam por em prática assim faziam, mas 

outros que tinha dificuldade, não dava atenção...”(Planck)  

 

Observamos que inicialmente a PCC inserida em disciplinas específicas, 

funcionou. Resultando em trabalhos científicos que foram divulgados em congressos, 

entretanto, com o passar dos anos isso foi se perdendo. Segundo Newton, quando o 

novo PAC foi implementado, havia algumas reuniões de Colegiado para discutir com os 

formadores o que seria trabalhado, mas devido à carga horária excessiva dos formadores 

com o passar do tempo as reuniões ficaram muito espaçadas até serem extintas.  

Uma proposta interessante que consta no PAC do curso é; 

Essa prática poderá ser trabalhada por cada professor no espaço 

disciplinar, ou através de projetos que envolvam todas as disciplinas do 

semestre. Essa definição deverá partir da discussão entre os professores 

durante a semana de planejamento pedagógico, de tal forma que ao iniciar o 

semestre letivo, os docentes já tenham definido o projeto ou os projetos a 

serem desenvolvidos. (PAC Química, p.40, 2005) 

 

 Os colaboradores que escreveram o PAC tiveram o cuidado em propor a 

interdisciplinaridade e que as práticas fossem construídas no coletivo. Entretanto, 
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infelizmente essa ideia não foi colocada em prática. Em relação à materialização da 

prática e a importância de tê-la no currículo, mencionam que; 

“Na verdade essa prática ela foi pensada para estar se materializando no 

curso a partir de uma discussão, desde as disciplinas iniciais, onde o aluno 

já começaria a refletir a discutir sobre o que fazer no ensino de química 

voltando para a sua atuação enquanto professor, refletir sobre o domínio do 

conteúdo, propor metodologias que facilitem o aprendizado da química pelos 

alunos no ensino médio. Se você faz uma formação sem refletir sobre a sua 

prática desde o início do curso fica complicado, primeiro porque podemos 

despertar no aluno se realmente ele quer fazer aquele curso, se ele decidir 

fazer, ele pode melhorar a sua atuação, criar vínculos, e fazer melhor a suas 

atividades, vai ser um pesquisador, e pra ser um professor você precisa ter 

na sua formação essa instigação a pesquisa ao longo do curso.“(Planck) 

 

Corroborando com esse pensamento Pimenta (2002) destaca que a formação por 

meio da reflexão impulsiona a melhoria da prática docente. Nesse sentido, Schön (1996) 

já discutia sobre esse aspecto, afirmando que o professor formado em cursos de 

licenciatura que lhe oportuniza à reflexão, se tornaria um professor mais ativo, crítico e 

autônomo, livre para fazer escolhas e tomar decisões, contestando o profissional 

cumpridor de ordens e regras. Consequentemente, espera-se que o professor reflexivo 

seja capaz de atuar de maneira mais autônoma, em busca da construção e reconstrução 

de conhecimentos e saberes. 

Além disso, o professor Newton destacou que a chegada de professores com a 

formação em Ensino contribuiu bastante para a mudança do perfil do curso. Destacou 

nomes de professores que ajudaram bastante na elaboração do PAC em vigência e de 

outros professores que tem feito um grande diferencial no curso. Podemos perceber que 

a formação específica para atuar em determinadas áreas fez/faz diferença para formação 

do licenciando, trazendo contribuições positivas para a formação.  

Podemos assim afirmar, por meio dos questionários dos licenciandos que a PCC 

vem sendo materializada no curso de alguma forma. As principais atividades que são 

desenvolvidas no curso, que foram citadas pelos licenciandos do curso de LQ estão 

dispostas na Tabela 5. 

Tabela 5. Atividades realizadas de PCC pelos LQ da UESC. 

Atividades Número de LQ 

Criação de Jogos Didáticos  06 

Projetos para aplicar numa escola fictícia 04 

Estudo de Caso 02 

Unidade Didática  01 

Paródias no EQ 01 

Análise de livro didático  03 

Não respondeu  03 
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Fonte: Dados de pesquisa, 2017. 

 

Concordamos com Marcelo García (1999) ao afirmar que a formação inicial de 

professores não deve apenas formar o “professor especialista” que conhece apenas o 

conteúdo que têm de ensinar, mas sim, sujeitos capazes de “transformar esse 

conhecimento do conteúdo em conhecimento de como ensinar”.  E o espaço destinado 

às atividades de PCC permite que aconteça uma articulação entre os conteúdos 

estudados com sua futura atuação docente. Estreitando a relação entre a teoria e a 

prática, além de possibilitar ao licenciando o contato com a docência desde o início do 

curso, evitando o que autor nomeia de “choque de realidade” ao iniciar os estágios.  

Quanto às contribuições destas atividades no processo formativo, 90% dos 

participantes consideram relevante ter no currículo um momento em que aconteça uma 

articulação entre o que é visto no Ensino Superior transposto para a Educação Básica. 

Entretanto, dos vinte (20) licenciandos que responderam ao questionário, dezessete (17) 

afirmaram estar insatisfeitos com a maneira como ocorrem às atividades de prática de 

ensino. Destacamos abaixo alguns trechos descritos pelos licenciandos nos 

questionários:  

A prática de ensino como componente curricular é para o curso de extrema 

importância, porém existem várias interpretações e cada professor faz de 

uma forma, o que leva na maioria das vezes a realização de uma atividade 

totalmente fora do objetivo. (LQ4, 6° semestre) 

 

Considero importante, pois alia a teoria com a prática, habituando o aluno 

da licenciatura ao ato de ensinar antes das disciplinas de estágio. Eu não 

concordo com a forma que ocorre porque não há uma delimitação de 

objetivos e resultados. (LQ9, 6º semestre) 

 

É importante que tenha, já que força os professores das disciplinas 

específicas a terem um olhar para esse lado que é próprio das licenciaturas. 

Mas acho que fixar como 1 crédito não seja a melhor forma de tê-la no 

currículo. (LQ17, 4° semestre) 

 

Por meio destes trechos, percebemos que os licenciandos consideram que os 

objetivos propostos em cada atividade deveriam ser mais explícitos, e criticam o fato da 

PCC ficar restrita a um crédito na disciplina específica. Importante ressaltar que o 

Parecer CNE/CP 9/2001, orienta que a prática no currículo do curso de formação de 

professores deve acontecer em espaço e tempo específicos, diante de atividades 

promovidas, em ações coletivas e articuladas entre os formadores de professores. Tais 

atividades devem favorecer a aproximação do licenciando com o cotidiano escolar, 

diante do princípio da simetria invertida, ou do isomorfismo em que não precisa ocorrer 
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excepcionalmente na escola, mas diante de atividades que promovam ao licenciando a 

reflexão, que favoreça a contextualização da ação designada como prática. 

A simetria invertida citada neste Parecer indica também que não deve haver a 

ruptura criada entre a universidade e a escola durante a formação de professores, 

alegando que a formação de professores seja coerente em relação aos aspectos teóricos 

discutidos na Universidade, durante as aulas, com a prática pedagógica nas escolas. 

Neste sentido, Marcelo García e Vaillant (2012) chamam a atenção em relação a 

importância da formação docente ser voltada a realidade escolar, no modelo 

denominado por ele de ressonância colaborativa.  

Ao entrevistar os professores citados pelos licenciandos do curso de LQ, eles 

destacam que tentam da melhor maneira possível estruturar uma proposta para os 

licenciandos, entretanto, por ter um conhecimento limitado na área de Ensino nem 

sempre as atividades acontecem como são planejadas e as discussões geralmente não 

tem fundamentação teórica. O formador Bohr pronuncia que: 

“Quando eu dou a disciplina Y na licenciatura eu procuro realmente dar um 

crédito de prática dentro do meu conhecimento, pois não sou uma 

conhecedora do ensino. A última vez que dei orgânica 1 para licenciatura, 

nós fizemos, por exemplo, um júri químico, envolvemos substituições e 

reações, envolvendo as disciplinas, e foi bem legal, estávamos discutindo 

sobre substituição e eliminação. Na orgânica 2 eu não tenho a prática de 

ensino, nas outras disciplinas que eu dou a matéria Análise, eu sempre 

procuro não dar somente provas, mas diversifico, nem sempre com prática 

de ensino, porque eu me questiono muito o que vem ser prático” (Bohr)  

 

 Notamos que esse formador tem uma preocupação em voltar seu olhar e 

estruturar o curso para formar um profissional que irá possivelmente atuar na educação 

básica, executando a prática de ensino e diversificando suas estratégias em sala de aula. 

Relacionando a fala do formador com o que propõe Marcelo García (1999), ressaltamos 

que a formação inicial não deve formar apenas especialistas que tenham o conhecimento 

específico do conteúdo, pois o objetivo não é meramente formar “professor 

especialista”, mas sim, formar sujeitos capazes de “transformar esse conhecimento do 

conteúdo em conhecimento de como ensinar” conforme apontado por Bohr, que mesmo 

sendo bacharel em química, tenta fazer a diferença em suas aulas.  

 Outro aspecto evidenciado por Faraday é que devido à não definição no curso de 

LQ do que é a PCC e o que deve ser feito, há brechas para não ocorrência dela. De certa 

forma isso é interessante, pois no sentido democrático é bom porque o professor tem 

liberdade para exercer qualquer atividade, porém o professor que não julgar importante 
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utilizará aquele momento para outros fins. Confrontando com Marcelo García (1999) 

essa concepção de prática como uma aprendizagem não estruturada nem organizada se 

constitui uma das limitações da componente prática da formação inicial de professores. 

Além disso, segundo o autor, a ausência de um currículo explícito para as práticas e a 

falta de ligação entre a Universidade e a Escola compromete ainda mais o bom 

andamento desta componente. 

 Então, ao questionarmos o formador Faraday de que maneira ele estrutura as 

PCC em suas aulas ao ponto de os licenciandos evidenciarem o nome dele como um 

formador que consegue articular os conteúdos específicos transpostos para o Ensino 

Médio, ele diz que: 

“Eu deixo aberto para o aluno, eu não vou chegar para ele e falar: “você vai 

fazer isso” ou “Você vai fazer aquilo”. O que eu realmente tento fazer é 

influenciar e pra isso, a cada dez dias eu paro a aula e vamos à prática de 

ensino, pergunto aos alunos as ideias que eles têm sobre as práticas de 

ensino e dependendo do que eles disserem eu começo a desenvolver com 

eles. Já tiveram alunos que trouxeram experimentos para dentro da sala, e 

deu uma aula muito sensacional onde eu não esperava tal atitude, fiquei 

surpreso. Se ela apresentar da mesma forma quando estiver lecionando, vai 

sim prender a atenção dos alunos em sala de aula. Essa é a forma de 

trabalho que sigo, não sou eu quem faz a prática de ensino, é o aluno quem 

faz.” (Faraday) 

 

 Por meio deste fragmento é possível perceber que formador dá autonomia aos 

licenciandos para realizarem atividades destinadas a prática de ensino como 

componente curricular, porém, sempre os orienta a respeito de como proceder e as vezes 

acaba sendo surpreendido com os resultados positivos que obtêm. Destacamos que esse 

formador, após concluir o curso de bacharelado, fez também o curso de licenciatura em 

Química, o que segundo ele contribuiu muito para melhorar sua prática pedagógica. O 

que verificamos é que as atividades propostas refletem a formação e a trajetória 

formativa dos professores formadores. 

 Ao questionarmos sobre a importância da componente prática na formação 

inclusa em disciplinas específicas, pontuam que:   

 “Eu acho que não funciona. Mesmo sendo importante, porém não está funcionando, e falo 

por mim e por outros professores, então, pelo meu conhecimento de uma forma geral, pois 

não adianta eu fazer uma ação e não ter a reação, então essa prática não está 

funcionando. Eu acredito que essa prática funcionaria melhor se tivesse uma distribuição 

diferente, do jeito como se encontra hoje, não existem condições, porque você só ensina 

aquilo que você sabe, eu não consigo ver diferente.” (Bohr)  
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 Observamos por meio da fala do formador Bohr que ainda prevalece a visão 

dicotômica entre teoria e prática, esse tipo de abordagem contribui para o licenciando, 

que ao vivenciar situações reais de ensino, não consiga estabelecer facilmente relações 

entre os conteúdos que se pretende ensinar e a realidade escolar. Pois, se o formador de 

disciplina específica não tem um suporte teórico para trabalhar a prática de ensino em 

suas aulas, sua operacionalização fica comprometida. Entretanto, os formadores tentam 

mesmo com uma demanda grande de trabalho, fazer alguma atividade visando o 

atendimento desta componente. Verificamos que quatro dos cinco entrevistados que 

atuam tanto no curso de licenciatura em química, quanto no bacharelado, afirmaram ter 

métodos de ensino diferenciados.  

Para que a PCC ocorra de fato, é necessário que não se considere como uma 

atividade esporádica, objetivando apenas fazer uma mera contextualização do conteúdo, 

ou realização de atividades de forma aleatória e desorganizada, sem um planejamento 

prévio, sem um propósito delimitado. Outrossim, as medidas tomadas quanto a 

sistematização dessas quatrocentas horas devem ser discutidas, planejadas e executadas 

conforme os PACs prescrevem. Por certo, o dogma a ser conquistado é de que a prática 

supere o paradigma de integralização, assim o que se busca agora é mais do que isso, é 

que a prática seja incorporada como componente curricular.    

 Corroborando com esse pensamento, Pimenta e Lima (2008) ressaltam que o 

domínio de habilidades ou técnicas não são suficientes para que se resolvam as 

situações cotidianas no exercício da docência. Segundo as autoras a “prática pela 

prática” culmina no uso de técnicas sem reflexão, reforçando a falsa ideia de que existe 

prática sem teoria ou teoria sem prática. Por conseguinte, pode-se assim dizer que a 

priorização da prática ou da teoria nos cursos de formação de professores não contribui 

para a formação de profissionais críticos na sua prática profissional. O que deve ser 

promovido é a associação da teoria com a prática proporcionando ao futuro professor a 

reflexão sobre o ser professor, sobre o fazer docente. 

 Na tessitura das considerações finais, nos apoiamos em Dutra (2010) ao afirmar 

que existem, no mínimo, dois pontos a considerar em relação à PCC na formação inicial 

de professores. Como ponto positivo, destaca que o desenvolvimento da dimensão 

prática está, ao menos, previsto nas atividades trabalhadas ao longo das quatrocentas 

horas de PCC (em disciplinas de diferentes naturezas) e não apenas nas disciplinas de 

Estágio Curricular e, como negativo, o fato de se entender que essa organização poderá 
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reforçar a fragmentação entre os diferentes conhecimentos a serem trabalhados durante 

a formação inicial. 

4.2 Perspectivas de distribuição e desenvolvimento da PCC 

 

Por meio dos dados obtidos nessa pesquisa, identificamos que um dos grandes 

desafios dos cursos de licenciatura é colocar a PCC em ação, e fazê-la de fato acontecer. 

Diante do exposto, nesta categoria discutiremos algumas sugestões de operacionalização 

da PCC.            

 Tanto os questionários quanto as entrevistas, apontam que a PCC estruturada da 

maneira como está não tem contribuído o quanto se espera, uma vez que, não está sendo 

operacionalizada como prescrita nos documentos oficiais e até mesmo nos PAC. O 

fragmento a seguir aponta um discurso discordante em relação à forma como a PCC 

vem se configurando no curso. O professor Bohr sugeriu que: 

“A prática de ensino não deveria ser dividida, associada como fazendo parte 

da carga horária como tal, eu acho que funcionaria muito mais uma 

disciplina envolvendo várias áreas, talvez dada por dois professores, e que o 

resultado disso fosse uma oficina para os alunos de Salobrinho, ou vamos 

fazer uma prática de ensino, sei lá, vamos trabalhar um ano com Orgânica, 

um ano com Inorgânica, outro com Física ou Química, enfim, um tempo para 

cada uma delas, precisamos ter essa prática, você tira 15 horas da 

Orgânica, 15 horas Analítica, 15 de Física/Química, tirando tudo, vamos ter 

a disciplina dividida, compartilhada entre dois, se for Orgânica, um 

professor do ensino e um professor do Orgânica, assim gerando ações dessa 

prática de ensino. Porque os alunos tem criatividade, capacidade, mas tudo 

isso demanda de preparo, de tempo, de leitura, de discussão. Hoje os 

professores estão muito sobrecarregados...” (Bohr) 

 

 O que Bohr propõe é que as relações entre a Universidade e a Escola estejam 

mais próximas, que as atividades de Prática de Ensino sejam implementadas nas 

escolas, além de ter destacado a importância de ser construída no coletivo de 

professores, considerando os sujeitos que atuam com disciplinas de conteúdos 

específicos de cada área , bem como de disciplinas de conteúdos de ensino de química, 

voltada para realidade escolar. Neste sentido, Pimenta (2014, p.9) afirma que as 

transformações da prática docente só se efetivam na medida em que o professor amplia 

sua consciência sobre a própria prática. As reformas gestadas nas instituições, sem 

tomar os professores como parceiros/autores, não se concretizam.    

 A seguir são apresentados alguns fragmentos sobre a PCC a partir do recorte da 

fala dos licenciandos. 
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“Acredito que a articulações deveriam ocorrer no momento em que os 

professores tivessem dando as aulas, ou seja, cada assunto que fosse dado o 

professore deveria fazer uma relação de como ele poderia ser trabalhado em 

sala de aula.” (LF1, 7° semestre) 

 

“É importante que tenha, já que força os professores das disciplinas 

específicas a terem um olhar para esse lado que é próprio das licenciaturas. 

Mas acho que fixar como 1 crédito não seja a melhor forma de tê-la no 

currículo.” (LQ17, 7° semestre) 

 

“Vejo como importante, mas não concordo com a forma abordada, pois 

somos cobrados a seguir métodos, onde muitos professores não seguem. Se é 

para melhorar que comece logo por eles...” (LQ20, 6° semestre) 

 

 Os recortes denotam que os licenciandos apresentam receptividade para as 

propostas de prática de ensino como componente curricular, entretanto, sugerem que 

deveriam ocorrer em paralelo com aulas de determinado conteúdo não apenas naquele 

espaço de quinze horas. Essa alegação tem se sustentado em virtude da ocorrência de 

que muitos cursos de licenciatura não fundamentarem teoricamente a atuação do futuro 

professor e nem tomam a prática como referência para fundamentação teórica 

(PIMENTA, 2001).          

 Já o LQ20, destacou que alguns professores, tem discurso contrário a sua prática, 

indo de encontro a uma afirmativa popular muito recorrente utilizada na formação de 

professores, de acordo com Pimenta e Lima (2012): “na prática a teoria é outra”.  

 Tendo em vista a nova resolução (CNE/CP n.2/2015) e que os cursos terão que 

passar por uma reforma curricular em seus Projetos Acadêmicos, questionamos tanto os 

licenciandos, quanto seus formadores sobre a participação destes últimos neste novo 

projeto. Verificamos que dentre os licenciandos do curso de LF, sete (7) responderam 

que sim e cinco (5) responderam que não tem conhecimento a respeito da atual reforma 

curricular do curso. Já quatorze (14) licenciandos em química disseram que estão 

cientes que o curso passará por uma reforma curricular e seis (6) afirmaram não ter 

conhecimento. Quanto a participação em reunião do colegiado nenhum dos licenciandos 

que respondeu ao questionário afirmou ter sido convidado a participar de alguma 

discussão.           

 No tocante aos formadores de professores, todos os entrevistados declararam 

estar conscientes de que o curso passará por uma reforma, entretanto, o colegiado não 

tem promovido reuniões para discutir essas questões curriculares.  

 Com a nova Resolução surge a necessidade de se repensar o currículo, neste 

sentido, reiteramos que é preciso pensar em novas estratégias para que as normas sejam 
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efetivadas na prática. Pois, para que a PCC ocorra de fato, mude o perfil dos cursos de 

licenciatura antes confundidos com bacharelado e traga contribuições para a educação 

do país, é necessário que não se considere como uma atividade esporádica, objetivando 

apenas fazer uma mera contextualização do conteúdo, ou realização de atividades de 

forma aleatória e desorganizada, sem um planejamento prévio, sem um propósito 

delimitado, conforme observamos nos dados obtidos nesta pesquisa.  

 O que se sugere é que a prática seja realmente incorporada como componente 

curricular, embora as concepções de prática dentro das políticas de formação de 

professores seja alvo de reflexões e mudanças ao longo do tempo. É importante que se 

passe a compreendê-la como um componente integrante do currículo e isto ainda é um 

grande desafio para as instituições formadoras.      

 Por via de regra, o essencial é ficarmos atentos que a PCC é uma prática voltada 

para o processo de ensino, considerando sempre o exercício docente do futuro professor.  

Para Brito (2011), o espaço curricular da PCC pode ser pensado como aquele que faz o 

elo entre as disciplinas teóricas pedagógicas e as de conteúdo específico.    

 Corroborando com Pimenta e Lima (2004, p.87), reiteramos que o 

estabelecimento e distribuição das duas mil e oitocentas horas (2.800h) dos cursos, se 

qualificam como “equívocos e retrocessos”, uma vez que, as autoras criticam a 

fragmentação de horas de práticas, horas de estágio, horas de aulas para conteúdos de 

natureza científicos culturais e horas para atividades acadêmico culturais. O que essas 

autoras ressalvam é que essa distribuição revela uma proposta curricular fragmentada, 

que reflete na separação entre teoria e prática, entre o fazer e o pensar, enquanto 

deveriam estar relacionadas durante todo processo formativo, não separadas em 

“caixinhas”.            

 Sendo assim, entendemos que as próprias diretrizes apresentam certa dicotomia 

entre as dimensões teóricas e práticas. Identificamos que no discurso, destaca-se que 

existem relações entre ambas, entretanto, as próprias disposições legais (Pareceres e 

Resoluções) designam esta separação ao atribuírem cargas horárias diferentes para os 

diversos componentes curriculares.         

 Partindo da reflexão das autoras acima citadas e dos resultados dessa pesquisa, 

verificamos que as dificuldades em implementar e operacionalizar a PCC perpassam 

também pelo motivo da fragmentação da carga horária, e abrangem outras razões, 

como: envolvimento da universidade insuficiente, formação dos formadores de 

professores, pouco diálogo ou interação do corpo docente, pouca participação dos 
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licenciandos nas discussões que envolvem a PCC, condições para reelaboração do 

currículo, entre outros aspectos.        

 De acordo com Dutra (2009), durante o desenvolvimento de atividades 

relacionadas a PCC, o licenciando tem a oportunidade de vivenciar pequenos momentos 

práticos da atuação docente e, desse envolvimento com a realidade prática, podem 

surgir problemas e questões que devem ser levados para a discussão nas disciplinas 

teóricas. A autora ressalta ainda, que as atividades referentes a PCC necessitam se 

constituir em momentos, para articular o conhecimento conceitual da “matéria de 

ensino” com os conteúdos a serem ensinados na Educação Básica, levando em 

consideração, particularidades e objetivos de cada unidade escolar.    

 O que verificamos é que a divergência existente entre o projeto do curso, a 

legislação em vigência e o que é posto em prática, justificam a necessidade de novas 

alterações no currículo. Nesse sentido, ressaltamos a necessidade de uma delegação para 

reelaborar o projeto do curso, composta por professores de todos os núcleos de 

conhecimentos. Assim, apoiamos nas ideias de Santos e Lisovski (2011) ao sugerir:   

a criação de uma Comissão de PCC, que se encarregue de orientar os 

demais professores sobre a importância da PCC, sua origem e 

maneiras de articular a prática com as disciplinas, contribuindo assim, 

para uma melhoria do processo de formação inicial de professores (p. 

10, grifo nosso). 
 

 Nesse seguimento, propomos a criação de uma comissão de PCC formada não 

somente por formadores, mas também por licenciandos. Essa comissão de PCC poderia 

se reunir para tratar a respeito da legislação vigente e procurar alternativas cabíveis para 

implementação e operacionalização nos cursos.  

 A ideia é que a comissão da PCC envolva todos os professores, tanto de 

disciplinas pedagógicas como das disciplinas específicas e os licenciandos. Isso é 

importante para que aconteça um espaço de discussão e reflexão sobre a nova proposta 

curricular, propondo esclarecer que os obstáculos para melhoria dos cursos são maiores 

que uma simples mudança no currículo, nas ementas e nos nomes das disciplinas.  

 Entre as várias possibilidades que possam contribuir para operacionalização da 

PCC nos cursos de licenciatura, ressaltamos:  

 Planejar e executar seminário no início do semestre sobre a PCC envolvendo os 

cursos de licenciatura em ciências biológicas, licenciatura em física e 

licenciatura em química, para apresentação e compartilhamento dos trabalhos 

realizados no semestre anterior; 
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 Programar projetos de ações para a efetivação da PCC e que tais projetos sejam 

desenvolvidos por formadores de professores e licenciandos de maneira coletiva; 

 Formar uma coordenação direcionada ao acompanhamento de perto da 

aplicabilidade por parte dos formadores de professores, fornecendo suporte 

quando necessário; 

 Viabilizar contínua articulação entre o colegiado, departamento e corpo docente 

no acompanhamento e compartilhamento das atividades desenvolvidas nas 

disciplinas; 

 Propor regulamento adicional que favoreça o entendimento da comunidade 

acadêmica sobre a finalidade da PCC nas diferentes disciplinas dos cursos de 

licenciaturas; 

 
 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, consentimos que a formação docente 

precisa ser pensada baseada similarmente a partir das DCN’s, em que apresentam 

discursos que a tempos vêm sendo debatidos na área de ensino e educação. Contudo, a 

de se pensar, pois por mais que as resoluções e pareceres integrem discussões presentes 

na área de educação, por si só não alcançam as particularidades da dinâmica local de 

cada IES.            

 Ressaltamos que nossa pretensão neste trabalho não é elaborar “receitas” ou 

limitar ações dos formadores de professores, e sim, indicar a necessidade dos cursos de 

licenciatura discutirem a viabilidade de operacionalização da PCC em suas aulas, em 

conjunto com os licenciandos. 
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CONSIDERAÇÕES  

 

A implantação das PCC nos currículos dos cursos de licenciatura pode ser 

considerada uma conquista no sentido de que possibilita ampliar as possibilidades 

formativas relacionadas ao desenvolvimento de atividades pedagógicas. Neste sentindo, 

concordamos com autor Marcelo Garcia (1999) que considera as práticas de ensino 

como uma oportunidade privilegiada para aprender a ensinar, contribuindo para sua 

formação e desenvolvimento profissional.      

 Sendo assim, partindo do questionamento inicial da pesquisa: De que modo a 

PCC é desenvolvida nos cursos de Licenciatura em Física e Licenciatura em 

Química na UESC? Verificamos que a partir da leitura e análise dos PAC dos cursos 

de Licenciatura em Química e Licenciatura em Física da UESC, podemos inferir que às 

quatrocentas horas destinadas a PCC estão organizadas no currículo da mesma forma, 

diluídas em disciplinas especificas em sua maioria, estando presentes desde o inicio do 

curso.            

 Ao analisar o desenvolvimento da prática nos cursos de LF e LQ observamos 

que existe uma diferença entre os sentidos atribuídos a PCC. No curso de LQ existe um 

interesse e uma maior preocupação por partes dos formadores de professores 

entrevistados em assumir o que está descrito nas Resoluções e no PAC, já no curso de 

LF o maior destaque é para os conhecimentos específicos, dialogando pouco com as 

atuais diretrizes para formação de professores, apresentando uma visão bacharelesca e 

dicotômica para a formação docente. Por assim decorrer, notamos que no curso de 

Licenciatura em Física, a PCC quase não acontece, os licenciandos não conseguiram 

descrever atividades realizadas que fizessem referência entre a teoria e a prática, e 

citaram a não ocorrência da PCC em seu curso em disciplinas específicas. Já no curso 

de Licenciatura em Química, os alunos pontuaram algumas atividades, entretanto 

destacaram que nem todos os formadores tem o cuidado de estabelecer relações entre o 

conteúdo ensinado e a maneira pela qual poderia ser tratado na Educação Básica.

 Percebemos que de modo geral os licenciandos reprovaram a maneira como 

ocorre a PCC em seus respectivos cursos, alguns disseram até que na realidade não 

ocorrem, ou seus formadores fazem qualquer coisa para somente ter argumento de que 
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algo foi feito. Sendo assim, a distribuição das quatrocentas horas diluídas em maioria 

nas disciplinas específicas não garante que a PCC possa contribuir para a formação 

docente. Para que isto seja efetivado, é necessário primeiramente, o entendimento por 

parte do corpo docente, do que seja a PCC e sua relevância para a formação inicial dos 

professores. Pois, embora alguns formadores reconheçam a importância da PCC sentem 

dificuldades em efetivar em suas aulas, outros, desconsideram, por acreditar ser menos 

importantes que os conteúdos específicos.       

 Neste sentido, pontuamos que, para a PCC ser implementada de forma efetiva, é 

necessário que os formadores de professores, responsáveis pelas disciplinas a qual a 

carga horária deste componente curricular esteja incluso, busquem, além de 

compreender os sentidos da PCC, rever as formas de operacionalizá-las. O 

comprometimento e envolvimento dos formadores de professores em transformar a 

PCC em ações é fundamental para que essa componente não fique somente restrita nos 

PAC. Ressaltamos também que para operacionalização da PCC seria importante que as 

Instituições de Ensino Superior, criassem meios para instruir seus formadores quanto a 

efetivação da PCC em suas aulas.        

 Em conformidade com tudo o que foi exposto, percebemos o potencial da 

presente pesquisa para fomentar possibilidades de reflexões e investigações que 

auxiliem a efetivação da PCC. A compreensão da PCC fortalece a formação de 

professores reflexivos e críticos em relação as suas próprias práticas, possibilitando o 

estreitamento entre a teoria e a prática na perspectiva da práxis, em que se busca a 

transformação, a mudança.        

 Aspiramos que os questionamentos, expectativas e incitações que trouxemos ao 

longo neste texto possam contribuir com os formadores de professores e coordenadores 

das licenciaturas que estão envolvidos em pesquisas e estudos relacionados à 

reestruturação da matriz curricular, a partir da Resolução emitida pelo CNE em 2015. 

Consideramos que a análise aqui exposta poderá trazer em especial, contribuições para 

os debates que envolvam a organização da PCC, que é um componente que integra o 

currículo dos cursos de licenciatura a mais de uma década e situa-se em um âmbito de 

pesquisa ainda pouco explorado no ensino de ciências.  
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Apêndice I: Questionário respondido pelos licenciandos.  

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 

Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências  

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Prezado Participante desta pesquisa,  

Este questionário contém perguntas abertas e fechadas. Por favor, leia atentamente cada 

pergunta e responda de forma consciente. Em caso de dúvida ou engano, solicite ajuda 

ao aplicador. Desde já agradeço e conto com sua colaboração.  

 

1. Identificação 

1.1 Qual seu curso de licenciatura? __________________________________________ 

1.2 Já possui curso superior?   Sim (  ) Não (  ) 

Em caso afirmativo, qual o curso?___________________________________________ 

 

1.3 Em que ano você ingressou na UESC? ____________________________________ 

 

2. O que te impulsionou a fazer um curso de licenciatura?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



102 
 

 

2. Quais foram suas expectativas ao ingressar no curso? Elas sofreram alterações com o 

tempo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Você sabia que os cursos de licenciaturas estão passando por uma reforma em seu 

Projeto Acadêmico Curricular? 

(   ) Sim   (   ) Não 

4. Você foi convidado a participar, em algum momento, em reuniões do colegiado que 

discutem a reestruturação do Projeto Acadêmico Curricular do seu curso?  

(   ) Sim   (   ) Não 

4.1 Em caso afirmativo, qual foi a sua participação? ____________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. Em algum momento, você já ouviu falar a respeito da Prática de Ensino (Prática 

como Componente Curricular)? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Então, na sua concepção o que é e para que serve a Prática de Ensino como 

Componente Curricular? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Descreva como a Prática de Ensino como Componente Curricular estão sendo 

desenvolvidas na sua formação.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Onde a prática de Ensino como Componente Curricular se faz mais presente no 

currículo do curso? 
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(  ) mais frequentemente nas disciplinas de conteúdos específicos 

(  ) menos frequentemente nas disciplinas de conteúdos específicos 

(  ) mais frequentemente nas disciplinas de ensino 

(  ) menos frequentemente nas disciplinas de ensino  

(  ) presente de modo semelhante nas disciplinas do currículo 

(  ) ausente nas disciplinas do currículo 

 

8. Você poderia descrever nomes de alguns professores de disciplinas específicas, que 

fizeram durante a realização das atividades destinadas a prática de ensino, articulações 

entre os conteúdos específicos e a forma que ele seria trabalhado no ensino médio?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9. Qual(s) atividade(s) realizada em alguma disciplina especifica, destinada ao 

cumprimento da carga horária da prática de ensino como componente curricular, mais 

marcou sua formação até aqui? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10. Você considera importante ter no currículo uma carga horária destina a prática de 

ensino como componente curricular? Concorda com a maneira em que ela ocorre? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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11. Seus professores no inicio da disciplina, apresenta o planejamento de como ocorrerá 

a atividade destinada a Prática de Ensino como Componente Curricular? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12. O seu curso de licenciatura, de acordo com sua vivência, contribui para ruptura da 

dicotomia entre teoria e prática? Você considera que a inclusão da prática de ensino 

como componente curricular tem contribuído para superação dessa dicotomia nos cursos 

de licenciatura? Se não, por quê? Se Sim, de que forma? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

13. Caso você tenha alguma sugestão ou crítica relativo ao tema desta pesquisa, a 

prática de ensino como componente curricular na formação de professores. Utilize o 

espaço abaixo.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Apêndice II: Roteiro da entrevista realizada com os coordenadores e vice 

coordenadores dos cursos de licenciatura em Física e Licenciatura em Química da 

UESC.   

 

Parte 1 

1. Brevemente como foi a graduação (onde; porque) e Pós-Graduação (onde; porque) 

Porque escolheu esses cursos; Disciplinas pedagógicas e específicas (como eram; qual 

gostava mais; o que fazia)  

2. Experiências como docente anteriores ao ingresso na UESC; Como foram; Estágio 

supervisionado (se fez licenciatura) e estágio docência na pós-graduação (contar sobre);  

3. Ano de ingresso na universidade; Motivo do ingresso na universidade (ensino; 

pesquisa; extensão); Disciplinas que ministra (pode escolher; como funciona esta 

seleção; gosta delas); Papel como professor na disciplina; Disciplinas com Prática de 

Ensino. 

 

Parte 2 

1) Fale-me sobre a história do curso de Licenciatura em ________________ no período 

em que foi coordenador.  

2) Como se deu o processo de construção do PAC? Houve reuniões com professores? 

Em qual frequência? Quem participava? 

3) De que forma foi pensada a valorização da dimensão prática defendida nos 

documentos? Como ela foi materializada no curso? 

4) Quais critérios foram utilizados para distribuição nas disciplinas das 400h de PCC? 

5) Quais foram os objetivos de inserir nas disciplinas específicas 15h de Prática de 

Ensino como Componente Curricular? 

6) Você considera que a maneira como foi estruturado o currículo do curso contribuiu 

para melhoria da formação do futuro professor de física/química que irá atuar na 

educação básica? 

7) Como ocorre a distribuição das disciplinas em cada semestre? 
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Apêndice III: Roteiro da entrevista realizada com os formadores de professores dos 

cursos de Licenciatura em Física e Licenciatura em Química citado pelos licenciandos 

nos questionários. 

 

Parte 1 

1. Brevemente como foi a graduação (onde; porque) e Pós-Graduação (onde; porque) 

Porque escolheu esses cursos; Disciplinas pedagógicas e específicas (como eram; qual 

gostava mais; o que fazia)  

2. Experiências como docente anteriores ao ingresso na UESC; Como foram; Estágio 

supervisionado (se fez licenciatura) e estágio docência na pós-graduação (contar sobre);  

3. Ano de ingresso na universidade; Motivo do ingresso na universidade (ensino; 

pesquisa; extensão); Disciplinas que ministra (pode escolher; como funciona esta 

seleção; gosta delas); Papel como professor na disciplina; Disciplinas com Prática de 

Ensino. 

 

Parte 2 

1) Você tem participado na reelaboração do projeto acadêmico curricular em 

andamento? Em caso positivo, de que forma e por que? 

2) Seu nome foi citado entre os alunos da licenciatura, destacando a relevância das 

atividades que desenvolve em suas aulas que contribuem para a futura atuação docente. 

Quais os tipos de atividades que tem trabalho? Como são desenvolvidas e planejadas? 

3) Você considera importante o desenvolvimento da prática em conjunto com a teoria 

na formação inicial de professores? Por que? Como você acredita que poderia ser feito? 

4) De que forma você vem lidando com a valorização da dimensão prática nas 

disciplinas ministradas? 

5) Para você o que é prática como um componente curricular? 

6) O que você espera do seu aluno ao final da disciplina? 

7) Existe clareza em relação ao profissional que está sendo formado? 
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Apêndice IV: Roteiro da entrevista realizada com os formadores de professores dos 

cursos de Licenciatura em Física e Licenciatura em Química que mais lecionaram 

disciplinas específicas no período da pesquisa.  

 

Parte 1 

1. Brevemente como foi a graduação (onde; porque) e Pós-Graduação (onde; porque) 

Porque escolheu esses cursos; Disciplinas pedagógicas e específicas (como eram; qual 

gostava mais; o que fazia)  

2. Experiências como docente anteriores ao ingresso na UESC; Como foram; Estágio 

supervisionado (se fez licenciatura) e estágio docência na pós-graduação (contar sobre);  

3. Ano de ingresso na universidade; Motivo do ingresso na universidade (ensino; 

pesquisa; extensão); Disciplinas que ministra (pode escolher; como funciona esta 

seleção; gosta delas); Papel como professor na disciplina; Disciplinas com Prática de 

Ensino. 

 

Parte 2 

1) Você tem participado na reelaboração do projeto acadêmico curricular em 

andamento? Em caso positivo, de que forma e por que? 

2) Você considera importante o desenvolvimento da prática em conjunto com a teoria 

na formação inicial de professores? Por que? Como você acredita que poderia ser feito? 

3) De que forma você vem lidando com a valorização da dimensão prática nas 

disciplinas ministradas? 

4) Para você o que é prática como um componente curricular? 

5) O que você espera do seu aluno ao final da disciplina? 

6) Existe clareza em relação ao profissional que está sendo formado? 
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Apêndice V: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa de Mestrado, intitulada “A 

PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE QUÍMICA E FÍSICA DA UESC”. Essa pesquisa se justifica pelo 

interesse que existe nos dias atuais em formar novos licenciandos numa perspectiva que 

priorize uma efetiva relação entre teoria e prática, e a Prática como Componente Curricular 

(PCC) possibilita que os licenciandos vivenciem essa relação em sua formação desde o 

período inicial. Assim, o objetivo dessa pesquisa é investigar como a PCC ocorre no 

contexto do curso de Licenciatura em Química e Física da UESC, através das experiências 

vivenciadas pelos licenciandos e seus formadores. Sua participação consistirá em conceder 

entrevistas e concordar em ter suas falas citadas ao longo do trabalho. Para evitar sua 

identificação trocaremos seu nome por outro, fictício, conduziremos as entrevistas 

individualmente e não recolheremos quaisquer imagens suas, para evitar constrangimentos 

e/ou desconfortos. Os dados serão tratados com sigilo e confidencialidade para proteger sua 

privacidade. Procuraremos ser breves e objetivas para não cansá-lo e/ou atrapalhar suas 

atividades. É importante que você saiba que sua participação é totalmente voluntária e, 

como tal, não prevê qualquer tipo de remuneração, nem custo. Caso você tenha algum gasto 

decorrente desta pesquisa, será ressarcido. Você poderá desistir da pesquisa a qualquer 

momento antes de sua conclusão, inclusive durante a condução das entrevistas e mesmo 

após ter assinado esse termo, sem qualquer prejuízo. Sendo os responsáveis legais por esta 

pesquisa nos comprometemos em manter sigilo de todos os seus dados pessoais em todas as 

etapas da pesquisa. Informamos que você tem direito à indenização, caso sofra algum 

prejuízo físico ou moral decorrente dessa pesquisa. De acordo com o contido na  Resolução 

CNS 466/2012, toda pesquisa envolvendo seres humanos envolve algum risco. A presente 

pesquisa será realizada por meio de questionários com licenciandos e entrevistas com 

formadores de professores, respectivamente. Possui a possibilidade mínima de trazer algum 

risco tanto para pesquisadora que procederá a aplicação dos instrumentos da pesquisa 

quanto aos sujeitos. No entanto, toda pesquisa com seres humanos pode causar certo 

constrangimento ou desconforto. Se isso ocorrer, o procedimento da entrevista será 

interrompido, adiada e remarcada para uma data futura, escolhida por você. Os benefícios 

da pesquisa estão relacionados à melhoria da compreensão de como tem sido realizada a 

PCC nos cursos de Licenciatura em Química e Física da UESC, além disso poderá 

apresentar contribuições para a futura proposta curricular destes cursos. Os participantes 

também serão beneficiados diretamente com o acesso às informações que serão 

sistematizadas a partir do trabalho; esse benefício será extensivo às pessoas que tem 

interesse em estudar essa temática. Esse termo foi feito em duas vias iguais, sendo que você 

receberá uma dessas vias com o contato dos pesquisadores responsáveis, tendo liberdade 

para tirar suas dúvidas sobre o projeto e/ou sua participação, agora ou em qualquer 

momento. 
 ___________________________________         ______________________________________ 

   Profa. Drª Elisa Prestes Massena                              Prof. Dr. Maxwell Roger da P. Siqueira 

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf
http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf
http://lattes.cnpq.br/4816443811516239
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          _____________________________________ 
Jacilene Silva de Melo 

                                            (Pesquisadores Responsáveis) 

Telefone para contato: (73) 98848-7709 ou (73) 99180-0772 

 

Eu, ___________________________________________________________, aceito participar 

da pesquisa: “A PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR NA FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES DE QUÍMICA E FÍSICA DA UESC” e declaro que fui devidamente 

informado sobre minha participação na mesma bem como sobre meus direitos.  

 

________________________________________________ 

Assinatura 

 

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos analisados 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em caso de 

dúvidas sobre a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o CEP, que fica no Campus 

Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, Bairro Salobrinho, Torre Administrativa, 

3º andar, CEP 45552-900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-5319. Email: cep_uesc@uesc.br. Horário 

de funcionamento: segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h. 
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ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

ANEXO I: Disciplinas por núcleo do curso de Licenciatura em Física da UESC. 

 

 

Fonte: UESC/Lic. Fís., 2006, p.54. 
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ANEXO II: Disciplinas por núcleo do curso de Licenciatura em Química da UESC. 

 

Fonte: UESC/Lic. Quím., 2005, p.39. 
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ANEXO III: Documento de prorrogação da resolução CNE/CP nº2/2015 
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