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RESUMO

A Prática como Componente Curricular (PCC) se estabeleceu inicialmente na
Resolução (CNE/CP 2/2002) e permanece na recente Resolução (CNE/CP 2/2015) que
define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e
para a formação continuada de professores. A despeito de ter sido instituída legalmente
a quatorze anos, 400 horas de PCC nos cursos de formação de professores, ainda hoje
muitas indagações surgem acerca do assunto, pois apesar da existência dos
direcionamentos legais é plural o entendimento do que venha a ser a ser esse
componente curricular por parte das IES. A presente investigação buscou compreender
de que maneira as Instituições de Ensino Superior (IES) inserem as 400 horas de PCC
nos cursos de formação de professores de Química do estado de Goiás tendo como foco
principal os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC). Trata-se de uma pesquisa qualitativa
que utiliza como método a Análise Textual Discursiva (ATD). O corpus da pesquisa se
constituiu pelos dezoito projetos pedagógicos de cursos de Licenciatura em Química
oferecidos no estado de Goiás. O processo analítico, segundo a ATD, se dá por meio da
unitarização dos textos do corpus, categorização e captação do novo emergente. A
análise permitiu estabelecer duas categorias, a primeira “Efetivação da PCC nas
propostas pedagógicas dos cursos” e a outra denominada “Concepções de Prática como
Componente Curricular dos projetos pedagógicos dos cursos de Licenciatura em
Química do estado de Goiás”. Como referencial analítico para o contexto de políticas
públicas, foi utilizado a abordagem do Ciclo de Políticas de Stephen Ball. A partir da
análise realizada, observou-se que as 400 horas de PCC não são aproveitadas da mesma
maneira pelos diferentes cursos, e, em algumas propostas, nota-se que as referidas horas
não são consideradas para desenvolvimento de atividades referentes à formação
docente. A inserção da PCC promoveu, e continua promovendo, uma reestruturação na
proposta pedagógica dos cursos de formação de professores de todo o país, inclusive as
do estado de Goiás. A presente investigação, levando em consideração o contexto atual
das licenciaturas e os avanços nesse cenário, pretende juntamente com as demais
pesquisas desenvolvidas desde os anos 1980, vislumbrar o caminho adiante e não um
retorno, um retrocesso na formação de professores, tendo em vista o aproveitamento e a

concepção das IES que oferecem cursos de licenciatura em Química no estado de Goiás
sobre Prática como Componente Curricular para a formação de professores.
Palavras chave: Prática como componente curricular. Políticas educacionais.
Licenciatura em Química.

ABSTRACT
Practice as Curricular Component (CPC) was established initially in Resolution (CNE /
CP 2/2002) and remains in the recent Resolution (CNE / CP 2/2015) that defines the
National Curriculum Guidelines for initial training at higher level and the continuing
education of teachers. Despite having been legally established to fourteen years, 400
hours of PCC in teacher training courses, today many questions arise about the subject,
because despite the existence of the legal directions is plural understanding of what will
be to this curricular component by the IES. This study aimed to understand how the
Higher Education Institutions (HEIs) insert the 400 hours of PCC in training courses of
Chemistry teachers of Goiás state with the main focus on the pedagogical projects
Course (PPC). This is a qualitative research that uses as a method to Text Analysis
Discourse (ATD). The corpus of the research was constituted by eighteen educational
projects of Chemistry Degree courses offered in the state of Goiás. The analytical
process according to ATD, is through the unitarization corpus of texts, categorization
and capture the emerging new. The analysis allowed us to establish two categories, the
first "Effectiveness of the PCC in the pedagogical proposals of courses" and the other
called "Practice Conceptions as Component Curriculum of educational projects of
Degree courses in Goiás State Chemistry". As analytical framework for public policy
context, we used the approach of Stephen Ball Policy Cycle. From the analysis
performed, it was observed that 400 hours of PCC are not exploited in the same way by
different courses, and some proposals, we note that these hours are not considered for
development activities related to teacher training. The insertion of the CCP promoted
and continues to promote a restructuring of the educational proposal of teacher training
courses across the country, including the state of Goiás. This research, taking into
account the current context of undergraduate and advances in this scenario intends
together with the other research conducted since the 1980s, a glimpse of the road ahead
and not a return, a setback in training of teachers, in view of the use and design of HEIs
offer degree courses in Chemistry in the state of Goiás on Practice as Curricular
component for teacher training.
Keywords: practice as a curricular component. educational policies. Chemistry
graduation.
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APRESENTAÇÃO
A

presente

investigação

situa-se

na

problemática

das

políticas

públicas,

especificamente no âmbito das normativas legais relativas à Prática como Componente
Curricular (Parecer CNE/CP 9/2001, Parecer CNE/CP 28/2001, Resolução CNE/CP 1/2002,
Resolução CNE/CP 2/2002, Parecer CNE/CES 15/2005, Parecer CNE/CP nº 2/2015,
Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015). Busca-se uma compreensão dessas normativas legais
por intermédio da abordagem do ciclo de políticas formulada pelo inglês Stephen Ball e por
colaboradores (BOWE; BALL; GOLD, 1992; BALL, 1994). Essa abordagem “vem sendo
utilizada em diferentes países como um referencial para analisar a trajetória de políticas
sociais e educacionais” (MAINARDES, 2006, p. 48).
Há direcionamentos legais dos documentos do Conselho Nacional da Educação (CNE)
relativos a Prática como Componente Curricular, contudo, é plural o entendimento do que
venha a ser a PCC por parte das Instituições de Ensino Superior no âmbito da formação
docente. O Parecer (CNE/CP 28/2001, p. 5) ao tratar da flexibilidade dos documentos legais
relativos as política educacionais, afirma que “flexibilidade não significa nem ausência de
determinadas imposições e nem de parâmetros reguladores”, e o que se observa nas
normativas legais que são foco desta investigação, é que não há parâmetros relativos ao que
seja a PCC. Nesse sentido, torna-se importante a investigação e a discussão acerca do
assunto, considerando-se que o bom professor é aquele que com qualificação deve estar
preparado para os desafios da profissão.
Considerando o cenário nacional das políticas educacionais e especificamente a
determinação legal da inserção da Prática como Componente Curricular o problema de
pesquisa de se estabelece devido ao plural entendimento do que venha a ser esse componente
curricular na formação de professores. A presente investigação tem como objetivo
compreender de que maneira as Instituições de Ensino Superior (IES) inserem as 400 horas
que devem ser destinadas a esse componente curricular nos cursos de formação de professores
de Química do estado de Goiás, tendo como foco principal os Projetos Pedagógicos de Curso
(PPC), e busca responder a seguinte pergunta de pesquisa: “Qual é o modo de inserção e a
compreensão de Prática como Componente Curricular das IES do estado de Goiás que
ofertam cursos de formação de professores de Química?”. Para tanto, busca compreender, a
partir dos PPC dessas IES qual é a forma de inserção das 400 horas de Prática como
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Componente Curricular em suas propostas e qual é a concepção desse componente curricular
por parte das IES em Goiás. Dessa forma, ao desenvolver a pesquisa e estruturar o texto,
optamos pela configuração que é descrita a seguir.
O primeiro capítulo “Prática como componente curricular: legislação balizadora e
perspectivas estruturantes” se organiza em duas partes. A primeira parte “PCC: o que está
posto na legislação atual e suas raízes históricas” apresenta um panorama de como a Prática
como Componente Curricular se estabelece como proposta curricular para as licenciaturas,
visando compreender o contexto de influência e o contexto da produção de texto dessa
política educacional, a fim de reconhecer quais os discursos embasaram essa política e quais
os conceitos adquiriram legitimidade. A segunda parte do capítulo “PCC: buscando
compreensões” consiste em delinear o contexto da prática dessa política, fazendo uma
discussão acerca dos possíveis efeitos e consequências provocadas por ela. Nesse tópico,
também é feita uma discussão sobre os modelos de formação de professores tendo em vista as
racionalidades em que esses modelos se baseiam. Essa parte do texto surge da necessidade de
estabelecer alguns critérios de entendimento acerca da PCC, admitindo-se que no contexto da
prática ocorrem “hibridismo e recontextualizações, que podem promover mudanças e
transformações significativas nas decisões formuladas nos demais contextos” (COSTA, 2012,
p. 20).
No segundo capítulo “Cenário composto por algumas investigações acerca da Prática
como Componente Curricular na formação de professores de Ciências e Matemática” são
apresentadas algumas produções científicas disponíveis em revistas ou anais de eventos das
áreas de Educação, Educação em Ciências, Ensino e Ensino de Ciências e Matemática,
publicadas entre 2008 e 2013 e que possuem semelhança teórico-metodológica com a
presente investigação, com o objetivo de compreender de que forma a PCC se insere nos
cursos de formação em Ciências e Matemática de todo o país.
No terceiro capítulo são apresentadas as opções metodológicas em três itens. O
primeiro item “Entendendo melhor a metodologia: análise textual discursiva” caracteriza a
metodologia utilizada para o processo analítico dos dados: a análise textual discursiva. Nesse
item também são assinaladas as duas categorias de análise: “Efetivação da PCC nas propostas
pedagógicas dos cursos” que está relacionada à compreensão da forma como que as 400 horas
de PCC estão inseridas nos cursos de Licenciatura em Química analisados e a categoria
“Polissemia do termo – concepções de PCC nos documentos” que busca compreender de que
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modo os PPC apresentam o entendimento da Prática como Componente Curricular em seus
textos.
No segundo item do terceiro capítulo “Objeto de análise: Projeto Pedagógico de
Curso” são caracterizados os objetos de análise da pesquisa: os Projetos Pedagógicos de
Curso (PPC) dos dezoito cursos de Licenciatura em Química ofertados no estado de Goiás,
compreendendo que “embora o currículo esteja submetido a regras, a restrições, a convenções
e a regulamentos próprios da instituição educacional, também ele pode ser visto como um
texto e analisado como um discurso” (SILVA, 2010, p. 20).
O terceiro item desse capítulo, “Referencial analítico”, dedica-se à explicitação do
referencial analítico entendendo que por se tratar de uma pesquisa no âmbito das políticas
educacionais a abordagem do ciclo de políticas formulada por Stephen Ball e colaboradores
(BOWE; BALL; GOLD, 1992; BALL, 1994) é uma opção capaz de subsidiar a discussão a
que essa investigação se propõe. Essa abordagem não diz respeito à explicação das políticas, é
sim “uma maneira de pesquisar e teorizar as políticas” (MAINARDES, 2006, p. 304).
Os resultados e discussão da presente pesquisa se encontram no quarto capítulo
“Leitura nas entrelinhas” indicando o desafiador trabalho de apresentar dados dos PPC,
analisá-los e discutir esses dados, considerando os referenciais teóricos escolhidos. No item
“Efetivação da PCC nas propostas pedagógicas dos cursos” são discutidas as subcategorias de
acordo com a configuração da Prática como Componente Curricular em cada PPC analisado,
sendo cinco subcategorias, a saber: “Inserção da PCC em disciplinas criadas para esse fim”,
“Inserção da PCC em disciplinas já existentes na matriz curricular dos cursos”, “Inserção da
PCC de forma híbrida”, “Ausência de clareza quanto à forma de inserção da PCC” e
“Ausência da PCC nas propostas pedagógicas dos cursos”.
O outro item do quarto capítulo “Concepções de Prática como Componente Curricular
dos projetos pedagógicos dos cursos de Licenciatura em Química do estado de Goiás”
apresenta a análise e discussão dos PPC, tendo em vista, a apresentação de elementos que
permitem compreender a concepção de Prática como Componente Curricular nos 18 projetos
pedagógicos de cursos de Licenciatura em Química do estado de Goiás. Nessa categoria são
discutidas as subcategorias: “Polissemia do termo”, “Prática como componente curricular
associada à pesquisa”, “Cópias” e “Superação dicotomia teoria/prática”.
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Encerra-se o texto com as considerações finais e posteriormente são elencados os
referencias que deram condições para o diálogo entre os dados coletados e as análises e
discussões realizadas.
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CAPÍTULO 1 – Prática como componente curricular: legislação balizadora e
perspectivas estruturantes.
Com vista a compreensão de todo o contexto no qual surge a Prática como
Componente Curricular, inicialmente foi realizado um levantamento acerca dos documentos
que levaram à definição legal das 400 horas a elas destinadas nos cursos de formação de
professores.

1.1.

PCC: o que está posto na legislação atual e suas raízes históricas
Ao fazer um histórico sobre a Prática como Componente Curricular, Pereira (2011a)

retoma a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96). Destaca o Artigo
65 da Lei 9.394/96 que determina: “A formação docente, exceto para a educação superior,
incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas” (BRASIL, 1996). O autor concorda
que o texto da LDB nesse sentido não é claro quando se refere à “prática de ensino” e que
essa expressão gerou uma grande confusão em relação ao seu entendimento por parte dos
sujeitos que são responsáveis por interpretar a determinação legal e transformá-las em ações
voltadas à formação de professores.
Devido a essa confusão relativa ao termo “prática de ensino” fez-se necessário a
aprovação de um Parecer (CES 744/97), por parte da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação, com orientações para o cumprimento do artigo 65 da Lei n.
9.394/96. Pereira (2011a) destaca o trecho desse Parecer:
A prática de ensino constitui o espaço por excelência da vinculação entre
formação teórica e início da vivência profissional, supervisionada pela
instituição formadora. A prática de ensino consiste, pois, em uma das
oportunidades nas quais o estudante-docente se defronta com os problemas
concretos do processo de ensino-aprendizagem e da dinâmica própria do
espaço escolar. (PEREIRA, 2011, p. 206, grifos do autor)

O Parecer (CES 744/97) traz, ao final, um “Projeto de Resolução”, que sinalizava:
Art. 1º – A prática de ensino é definida como as atividades desenvolvidas com
alunos e professores na escola ou em outros ambientes educativos em, no mínimo,
300 horas, sob acompanhamento e supervisão da instituição formadora; [...] Art. 2º
– A prática de ensino deverá constituir o elemento articulador entre formação
teórica e prática pedagógica com vistas à reorganização do exercício docente em
curso; Art. 3º – A prática de ensino deverá incluir, além das atividades de
observação e regência de classe, ações relativas a planejamento, análise e avaliação
do processo pedagógico; Art. 4º – A prática de ensino deverá envolver ainda as
diversas dimensões da dinâmica escolar: gestão, interação de professores,
relacionamento escola/comunidade, relações com a família. (BRASIL, 1997, p.2).
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É possível perceber nesse trecho, semelhança entre a perspectiva de estruturação da
PCC e o estágio supervisionado. Ainda sobre as “práticas de ensino”, Pereira (2011a, p. 206),
cita outro Parecer (CNE/CP 115/99) que trata das Diretrizes Gerais para os Institutos
Superiores de Educação, que procurou explicitar a concepção de “prática de ensino” como
elemento “articulador do processo de formação dos professores” e que o objetivo de tal
articulação deveria ser exatamente o de atingir a necessária integração entre teoria e prática.
Historicamente, o termo e a ideia de “prática de ensino” surgem na Resolução (CFE
1/72) e posteriormente é retomada na LDB (Lei 9394/96) no Art.65. Cinco anos após a
homologação da LDB, o Parecer (CNE/CP 28/2001), complementa que “a obrigatoriedade
das 300 (trezentas) horas de prática de ensino são exigidas como patamar mínimo no Art. 65
da LDB e estão contempladas no Parecer (CNE/CP 9/2001) e respectiva Resolução”
(BRASIL, 2001a; p. 8). O Parecer (CNE/CP 28/2001) esclarece, ainda, que diante da
importância dada à formação profissional de docentes, na nova LDB, percebeu-se que o
mínimo estabelecido em lei não seria suficiente para dar conta de todas estas exigências, em
especial, à associação entre teoria e prática tal como posto no Art. 61 da LDB. É nesse
contexto que surge a PCC.
A Prática como Componente Curricular em definitivo não é Estágio, contudo não pode
ser denominada de “prática de ensino”.

É recorrente no Parecer (CNE/CP 09/2001) a

diferenciação entre a PCC e estágio, conforme consta do trecho a seguir:
Outro problema refere-se à organização do tempo dos estágios, geralmente
curtos e pontuais: é muito diferente observar um dia de aula numa classe
uma vez por semana, por exemplo, e poder acompanhar a rotina do trabalho
pedagógico durante um período contínuo em que se pode ver o
desenvolvimento das propostas, a dinâmica do grupo e da própria escola e
outros aspectos não observáveis em estágios pontuais. Além disso, é
completamente inadequado que a ida dos professores às escolas aconteça
somente na etapa final de sua formação, pois isso não possibilita que haja
tempo suficiente para abordar as diferentes dimensões do trabalho de
professor, nem permite um processo progressivo de aprendizado. A ideia a
ser superada, enfim, é a de que o estágio é o espaço reservado à prática,
enquanto, na sala de aula se dá conta da teoria. (BRASIL, 2001a, p. 23).

O trecho acima, ao diferenciar a PCC do Estágio, indica de que forma deve ser a
Prática como Componente Curricular, justificando inclusive o porquê da Resolução (CNE/CP
2/2002) estabelecer que as PCC sejam “vivenciadas ao longo do curso”, na intenção de
promover ao discente de um curso de licenciatura um contato mais efetivo com “a rotina do
trabalho pedagógico durante um período contínuo em que se pode ver o desenvolvimento das
propostas, a dinâmica do grupo e da própria escola” (BRASIL, 2001a, p. 23).
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Legalmente a Prática como Componente Curricular é estabelecida em definitivo na
Resolução (CNE/CP 2/2002), que institui a duração e a carga horária dos cursos de
licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível
superior. A resolução citada estabelece que:
A carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica,
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será
efetivada mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e
oitocentas) horas, nas quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos
dos seus projetos pedagógicos, as seguintes dimensões dos componentes
comuns: I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente
curricular, vivenciadas ao longo do curso; II - 400 (quatrocentas) horas de
estágio curricular supervisionado a partir do início da segunda metade do
curso; III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos
curriculares de natureza científico cultural; IV - 200 (duzentas) horas para
outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais. (BRASIL,
2002b, página única, grifo nosso)

Importante ressaltar que a Resolução (CNE/CP 2/2002) foi fundamentada no Art. 12
da Resolução (CNE/CP 1/2002) que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de
graduação plena, e no Parecer (CNE/CP 28/2001), homologado em 17 de janeiro de 2002, que
dá nova redação ao Parecer (CNE/CP 21/2011), que estabelece a duração e a carga horária
dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de
licenciatura, de graduação plena.
Igualmente importante é relembrar que a Resolução (CNE/CP 1/2002) foi instituída a
partir do Parecer (CNE/CP 9/2001), que trata das Diretrizes Nacionais para a Formação de
Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.
Esse documento contribui para a melhor compreensão de como surge e o que é a PCC. No
item 3.2.5 “Concepção restrita de prática”, o parecer esclarece que a PCC surge por que há
uma concepção distorcida a respeito das dimensões teóricas e práticas, nos cursos de
formação de professores:
Nos cursos de formação de professores, a concepção dominante, conforme já
mencionada, segmenta o curso em dois polos isolados entre si: um
caracteriza o trabalho na sala de aula e o outro, caracteriza as atividades de
estágio. O primeiro polo supervaloriza os conhecimentos teóricos,
acadêmicos, desprezando as práticas como importante fonte de conteúdos da
formação. Existe uma visão aplicacionista das teorias. O segundo polo,
supervaloriza o fazer pedagógico, desprezando a dimensão teórica dos
conhecimentos como instrumento de seleção e análise contextual das
práticas. Neste caso, há uma visão ativista da prática. Assim, são ministrados
cursos de teorias prescritivas e analíticas, deixando para os estágios o
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momento de colocar esses conhecimentos em prática. (BRASIL, 2001a, p.
22).

Esse trecho do parecer é significativo para justificar a criação da PCC. A partir dele, é
possível admitir que a inserção desse componente curricular nos cursos de formação docente
brasileiros é uma expressiva reforma educacional. Tardif (2011, p. 23) entende que as
reformas realizadas nos últimos dez anos na formação dos professores em muitos países é
expressão da “vontade de encontrar, nos cursos de formação de professores, uma nova
articulação e um novo equilíbrio entre os conhecimentos produzidos pelas universidades a
respeito do ensino e os saberes desenvolvidos pelos professores em suas práticas cotidianas”.
Tendo em vista que até agora, a formação docente
esteve dominada sobretudo pelos conhecimentos disciplinares,
conhecimentos esses produzidos geralmente numa redoma de vidro, sem
nenhuma conexão com a ação profissional, devendo, em seguida, serem
aplicados na prática por meio de estágios ou de outras atividades do gênero.
Essa visão disciplinar e aplicacionista da formação profissional não tem mais
sentido hoje em dia [...]. (TARDIF, 2011, p. 23)

Há grande semelhança do discurso acadêmico, aqui representado por um importante
referencial teórico, Tardif (2011), da área de formação de professores com os textos legais.
Brito e Freitas (2012, p. 3) entendem que há “embricamento entre os discursos produzidos
pelo campo de formação de professores e o texto da política”. Essas semelhanças podem
trazer questionamentos sobre o efeito de tal política nos cursos de licenciatura,
especificamente no que se refere às 400 horas de Prática como Componente Curricular.
Ainda sobre o surgimento da Prática como Componente Curricular, destaca-se o item
3.2.5 das Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica:
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. (BRASIL, 2001a, p.23)

Nesse trecho do documento observa-se a intenção de determinar que 400 horas do
total de 2800 horas dos cursos de formação de professores fossem de PCC, em uma tentativa
de superar uma visão muito impregnada que é a cisão entre teoria-prática na formação
docente. O documento ainda destaca a questão relativa ao planejamento e ao desenvolvimento
das práticas no estágio. A avaliação da prática, no momento do estágio, constitui momento
privilegiado para uma visão crítica da teoria e da estrutura curricular do curso contemplando a
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perspectiva de que essa avaliação deveria tratar-se de uma tarefa para toda a equipe de
formadores e não, apenas, para professor orientador da instituição responsável.
Mesmo não sendo um documento que trata especificamente da Prática como
Componente Curricular, o Parecer (CNE/CP 9/2001), é referenciado nas legislações
posteriores para justificar a inserção da PCC nos cursos de formação de professores. Para
Brito e Freitas (2012), o documento dá destaque à prática. Seja pela questão relativa à carga
horária - 400 horas de PCC e 400 horas de estágio supervisionado - que é significativa, mas,
sobretudo, pelas sucessivas argumentações que a justificam.
Ainda sobre o Parecer (CNE/CP 9/2001, p. 29), no que se refere ao tópico II – Voto da
relatora, no item 1.1: “A concepção de competência é nuclear na orientação do curso de
formação de professores”, é relevante apresentar algumas concepções para melhor
compreensão de qual perspectiva o documento se baseia no que se refere à formação de
professores.
Não basta a um profissional ter conhecimentos sobre seu trabalho. É
fundamental que saiba mobilizar esses conhecimentos, transformando-os em
ação. A aquisição de competências requeridas do professor deverá ocorrer
mediante uma ação teórico-prática, ou seja, toda sistematização teórica
articulada com o fazer e todo fazer articulado com a reflexão. (BRASIL,
2001a, p. 29)

Em relação à construção do contexto e conceito de PCC nesse documento, Barbosa e
Cassiani (2014, p. 200) sinalizam a existência de um discurso ambivalente, por perceberem
que “inicialmente a PCC é considerado um conjunto de atividades formativas que
proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos, em seguida, a PCC é responsável
em proporcionar desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da docência”. Para
os autores, o texto das normativas não é claro porque deixa dúvidas se as PCC devem estar
relacionadas à aplicação de conhecimentos ou aos procedimentos relativos à atividade
docente.
Ao apresentar o conceito de simetria invertida, para justificar algumas relações entre a
prática e a formação docente, o texto do Parecer (CNE/CP 09/2001) explicita que o referido
conceito:
[...] ajuda a descrever um aspecto da profissão e da prática de professor, que
se refere ao fato de que a experiência como aluno, não apenas nos cursos de
formação docente, mas ao longo de toda a sua trajetória escolar, é
constitutiva do papel que exercerá futuramente como docente. (BRASIL,
2001a, p. 30)
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Entende-se assim que, ao apresentar o conceito, o documento está defendendo que o
discente se forma professor ao longo do seu curso em qualquer momento da formação, em
qualquer tipo de atividade da qual ele participe, inclusive, observando seus professores
formadores, suas atitudes, seus modelos didáticos, capacidades e modos de organização deles
durante a prática pedagógica.
Para Dias e Lopes (2009) o conceito de simetria invertida, consolidado pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), implica a aprendizagem daquilo que se espera do
professor como profissional, tendo a prática como organizadora dos conteúdos de
aprendizagem para os professores em formação.
No Art. 12 da Resolução (CNE/CP 1/2002), que determina que os cursos de formação
de professores em nível superior terão a sua duração definida pelo Conselho Pleno, são
especificados e diferenciados aspectos relativos ao desenvolvimento da prática, aqui já
considerada Prática como Componente Curricular:
§ 1º A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço isolado,
que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso. § 2º A prática deverá
estar presente desde o início do curso e permear toda a formação do professor. § 3º
No interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os componentes
curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas pedagógicas, todas terão a
sua dimensão prática. (BRASIL, 2002a, p. 4).

Observa-se que a determinação de que as “400 (quatrocentas) horas de Prática como
Componente Curricular, vivenciadas ao longo do curso”, é um cumprimento dos parágrafos 1º
e 2º do Art. 12 da Resolução (CNE/CP 1/2002). Observa-se também nesses parágrafos que é
retomada a mesma ideia do Parecer (CNE/CP 09/2001), de que a “prática” deve ser
diferenciada do estágio. E o parágrafo 3º indica que a dimensão prática deve estar presente
“no interior das áreas ou das disciplinas que constituem os componentes curriculares de
formação”. Já indicando o porquê da expressão: Prática como Componente Curricular.
Considerando ainda as necessárias diferenciações entre os termos que estruturam as diretrizes
de formação docente, o Parecer (CNE/CP 28/2001), que dá origem a Resolução (CNE/CP
2/2002), afirma que:
Assim, há que se distinguir, de um lado, a prática como componente
curricular e, de outro, a prática de ensino e o estágio obrigatório definidos
por lei. A primeira é mais abrangente: contempla os dispositivos legais e vai
além deles. (BRASIL, 2001a, p. 9).

O Parecer (CNE/CP 28/2001) elucida que “A prática como componente curricular é,
pois, uma prática que produz algo no âmbito do ensino” (BRASIL, 2001a, p.9). Ainda sobre a
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PCC o parecer explica que deve ser uma atividade flexível, a fim de dar conta dos múltiplos
modos de ser da atividade acadêmico-científico, e para tanto deve estar inserida no processo
formativo desde o início e se estender ao longo de todo o processo (BRASIL, 2001a). Essas
indicações do que é a Prática como Componente Curricular encontradas no Parecer (CNE/CP
28/2001) não são informações que permitem estabelecer um entendimento explícito do que
vem a ser esse componente. Nesse sentido, são bastante plurais as possíveis interpretações
advindas dessas determinações legais. Não há aqui uma defesa em termos de que haja, por
parte da legislação, um texto prescritivo, no entanto, por ser uma normativa legal, torna-se
importante que os direcionamentos e parâmetros sejam evidentes em termos conceituais para
que as instituições possam ter clareza no momento de fazer a estruturação de suas propostas
pedagógicas para o cumprimento legal. Assim, em contrapartida, entendendo que as IES tem
o papel de formação acadêmica dos professores, também devem ser responsáveis pela busca
de compreensão das normativas legais, a fim de propor a seus discentes uma formação que
atenda as necessidades formativas desses indivíduos.
Outro ponto a ser destacado é que na Resolução (CNE/CP 2/2002), em que são
estabelecidas as 400 horas para a PCC, entende-se que há uma tentativa de se superar a
formação docente calcada no modelo da racionalidade técnica. Essa racionalidade adotada
como modelo de formação de professores não articula conhecimentos teóricos à prática
efetiva da sala de aula, pois considera que a formação se sustenta no “modelo 3+1”, sendo três
anos de conteúdos teóricos e mais um ano de conteúdos pedagógicos (LOBO; MORADILLO,
2003).
No sentido de ratificar tal argumentação Terrazan et al. (2008) contribuem ao
afirmarem que inicialmente os cursos de licenciatura organizavam suas estruturas de acordo
com a configuração costumeiramente identificada de “configuração 3+1” pautada na
racionalidade técnica, em que o conjunto das chamadas “disciplinas pedagógicas” era
separados dos “conteúdos conceituais específicos”, já que estes eram ministrados nos três
primeiros anos da graduação e aqueles apenas no último ano. Dessa forma, ao inserir no
contexto formativo a perspectiva da Prática como Componente Curricular que deve estar
voltada para as questões específicas da atuação docente desde o início do curso, a proposta se
articula no sentido da superação do modelo de formação de professores pautado na
racionalidade técnica.
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As normativas legais aqui discutidas são provenientes do Conselho Nacional de
Educação (CNE). Em relação aos documentos do CNE, Barbosa e Cassiani (2014, p. 199200) observaram vários sentidos que os mesmos atribuem as PCC:

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 (PARECER CNE/CP 9/2001);

Conjunto de atividades formativas que proporcionam experiências de
aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento de procedimentos
próprios ao exercício da docência (PARECER CNE/CES/15/2005).

Os autores afirmam ainda que os textos oficiais incorporam o discurso produzido pelo
contexto acadêmico.
[...] os textos dos documentos do CNE não podem ser vistos como unidades
fechadas, pois eles têm relação com outros textos (existentes, possíveis ou
imaginados) e com suas condições de produção (os sujeitos e a situação). Os
sentidos da PCC nos documentos do CNE são produzidos a partir de
discursos “emprestados” ou intertextuais, como: articulação teoria e prática,
aproximação universidade e escola, o conceito de competência, entre outros.
Esses discursos se materializam pela colocação do discurso em texto, em um
processo denominado textualização. (BARBOSA; CASSIANI, 2014, p. 201)

Levando em consideração os documentos do CNE relativos à Prática como
Componente Curricular, destacamos o Parecer (CNE/CES 15/2005), que é uma: “Solicitação
de esclarecimento sobre as Resoluções CNE/CP nº 1/2002, que institui Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de
licenciatura, de graduação plena, e 2/2002, que institui a duração e a carga horária dos cursos
de licenciatura, de graduação plena, de Formação de Professores da Educação Básica, em
nível superior”. Essa solicitação de esclarecimentos foi sistematizada acerca de alguns pontos,
que se apresentaram em forma de perguntas. Evidenciam-se as perguntas e respostas
numeradas como quatro e cinco neste documento.
Em relação aos esclarecimentos dados acerca da pergunta de número 4: “Qual a
compreensão desse Conselho com relação à distinção entre prática como componente
curricular e prática de ensino?”, o Parecer indica que:
[...] 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. As atividades
caracterizadas como prática como componente curricular podem ser
desenvolvidas como núcleo ou como parte de disciplinas ou de outras
atividades formativas. Isto inclui as disciplinas de caráter prático
relacionadas à formação pedagógica, mas não aquelas relacionadas aos
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fundamentos técnico-científicos correspondentes a uma determinada área do
conhecimento. (BRASIL, 2005, p. 3)

Esse trecho dá maiores informações de como deve ser a implementação da PCC nos
cursos de formação de professores, algo até então inédito nos demais documentos normativos
citados. O documento determina que as PCC podem estar incluídas em disciplinas já
existentes no curso de licenciatura, porém restringe essa inclusão, não admitindo a inserção da
Prática como Componente Curricular em disciplinas específicas, aquelas relacionadas aos
fundamentos técnico-científicos de “caráter prático”, que seriam as disciplinas voltadas ao
caráter experimental da Química, ou seja, disciplinas voltadas à prática de laboratório.
Em relação à pergunta de número cinco do Parecer (CNE/CES 15/2005): “No caso dos
cursos que possuem disciplinas com créditos práticos, as horas desses créditos poderão ser
utilizadas como ‘horas de prática como componente curricular’? Do contrário, como poderá
ser feito tal aproveitamento: serão criadas disciplinas específicas ou poderá se adaptar as já
existentes?” considera-se importante transcrever a resposta:
As disciplinas relacionadas com a educação que incluem atividades de
caráter prático podem ser computadas na carga horária classificada como
prática como componente curricular, mas o mesmo não ocorre com as
disciplinas relacionadas aos conhecimentos técnico-científicos próprios da
área do conhecimento para a qual se faz a formação. Por exemplo,
disciplinas de caráter prático em Química, cujo objetivo seja prover a
formação básica em Química, não devem ser computadas como prática como
componente curricular nos cursos de licenciatura. Para este fim, poderão ser
criadas novas disciplinas ou adaptadas as já existentes, na medida das
necessidades de cada instituição. (BRASIL, 2005, p. 3)

Esse trecho do parecer possibilita esclarecimento sobre a questão ambígua que se
estabelece em relação ao termo “prática”, principalmente no que diz respeito aos cursos de
Licenciatura em Química, uma vez que explicita que as PCC não são práticas de laboratório
de aulas de Química, por exemplo.
Na literatura é bem diversificada a opinião dos autores sobre a forma de inserção da
PCC ao longo do curso de formação de professores e, nesse sentindo, surgem alguns
questionamentos considerando-se que a legislação não é prescritiva quanto a forma de
implementação das 400 horas de PCC. Dentre esses questionamentos, podemos citar alguns:
como devem ser as atividades das PCC? As PCC devem estar em disciplinas pedagógicas e
específicas do curso de formação? Ou devem ser cumpridas a partir da criação de disciplinas
que tenham a função de realizá-las? É possível cumprir a normativa legal através de um
híbrido entre as duas formas?
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Santos e Lisovski (2011, p. 4) defendem que a forma mais aconselhável da
distribuição das horas das PCC seja em todas as disciplinas, específicas e pedagógicas, por
compreenderem que assim o futuro professor será capaz de usar os conhecimentos que
aprender e de se apropriar de experiências em diferentes tempos e espaços curriculares. E
afirmam também que “é de suma importância a presença da PCC nas disciplinas de conteúdos
específicos”. No contexto dessa discussão, Santos e Lisovski (2011) afirmam que:
A formação pedagógica dos futuros professores não deve ficar restrita aos
professores de didática, metodologia de ensino, psicologia da educação, ou
nas mãos dos professores orientadores/supervisores de estágios, mas deve
sim, ser trabalhada por todos os atores envolvidos com o processo formativo
desse profissional. Os professores que trabalham as disciplinas específicas
dos cursos de licenciatura, também precisam sentir-se como coresponsáveis
pela formação pedagógica do futuro professor. Eles precisam auxiliar os
acadêmicos a refletirem sobre o ensino de seus conteúdos, tanto para alunos
do Ensino Fundamental como para os alunos do Ensino Médio. (SANTOS;
LISOVSKI, 2010, p. 10)

Recentemente, em 25/06/2015, foi publicado no Diário Oficial da União, o Parecer
(CNE/CP 2/2015), a respeito das “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e
Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica”. Em seguida foi
homologada a Resolução (CNE/CP 2/2015), de 1º de julho de 2015, que define 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”.
A Resolução (CNE/CP 2/2015) no Capítulo VIII, que trata das “Disposições
Transitórias” determina que:
Art. 25. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário, em especial a Resolução CNE/CP nº 2, de 26 de
junho de 1997, a Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de setembro de 1999, a
Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002 e suas alterações, a
Resolução CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002 e suas alterações, a
Resolução nº 1, de 11 de fevereiro de 2009, e a Resolução nº 3, de 7 de
dezembro de 2012. (BRASIL, 2015)

Fica evidente, portanto, que esse é um documento que revoga todas as outras
normativas legais relativas à PCC. No Capítulo V (DA FORMAÇÃO INICIAL DO
MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM NÍVEL SUPERIOR: ESTRUTURA E
CURRÍCULO), a nova resolução estabelece no Art. 13 que:
§ 1º Os cursos de que trata o caput terão, no mínimo, 3.200 (três mil e
duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração de,
no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos, compreendendo: I - 400
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(quatrocentas) horas de prática como componente curricular, distribuídas ao
longo do processo formativo; (BRASIL, 2015)

Constata-se que as 400 horas de PCC são mantidas, o que é alterado da antiga
Resolução (CNE/CP 2/2002) é a redação “vivenciadas ao longo do curso”, para “distribuídas
ao longo do processo formativo”, da nova resolução. Como nas normativas anteriores, não há
maiores informações do que seja a Prática como Componente Curricular.
Sobre o que é a Prática como Componente Curricular o Parecer (CNE/CP 2/2015), que
deu origem a Resolução (CNE/CP 2/2015), admite ser necessário:
situar a concepção e o entendimento do papel da prática como componente
curricular e do estágio supervisionado, resguardando a especificidade de
cada um e sua necessária articulação, bem como a necessária supervisão
desses momentos formativos, a caracterização dos mesmos como parte
obrigatória da formação tal como delineado no Parecer CNE/CP nº 28/2001
e reforçado no Parecer CNE/CES nº 15/2005. (BRASIL, 2015, p. 31)

O Parecer (CNE/CP 2/2015) retoma trechos do Parecer (CNE/CP nº 28/2001) e do
Parecer (CNE/CES nº 15/2005) para estabelecer um entendimento de PCC e não apresenta
outros esclarecimentos a esse respeito. Apenas continua afirmando que:
Os critérios de organização da matriz curricular, bem como a alocação de
tempos e espaços curriculares, se expressam em eixos em torno dos quais se
articulam dimensões a serem contempladas. Nas licenciaturas em educação
infantil e anos iniciais do ensino fundamental, cursos de pedagogia, a serem
desenvolvidos em projetos de cursos articulados, deverão preponderar os
tempos dedicados à constituição de conhecimento sobre os objetos de ensino
e, nas demais licenciaturas, o tempo dedicado às dimensões pedagógicas não
será inferior à quinta parte da carga horária total. (BRASIL, 2015, p. 32)

Esclarece-se que apesar da nova Resolução em vigor (CNE/CP 2/2015) a presente
pesquisa se fundamenta nas normativas vigentes até junho de 2015, período no qual a
pesquisa já havia sido iniciada.
Com base nesse breve histórico do surgimento da PCC e sua inserção na legislação,
depreende-se que a compreensão de Prática como Componente Curricular é limitada devido a
pluralidade de possíveis sentidos que os direcionamentos legais permitem e, dessa forma, fazse necessário estabelecer alguns pontos a esse respeito, que serão tratados no item a seguir.
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1.2.

PCC: buscando compreensões.
A dicotomia teoria e prática é ainda hoje uma questão a ser superada nos cursos de

formação de professores e a Prática como Componente Curricular surge da necessidade de
superar essa dicotomia, que durante muito tempo foi mantida por modelos de formação
docente fundamentados na racionalidade técnica. Para Fernandes (2004) a relação teoria e
prática apresenta-se como um problema ainda não resolvido em nossa tradição filosófica,
epistemológica e pedagógica. A autora justifica seu posicionamento:
A teoria vista na ótica da marca positivista traz como representação a ideia
de que teoria se comprova na prática, condicionando uma visão de que a
teoria antecede à prática e, que esta, aplica soluções trazidas pela teoria. Esta
polarização da teoria e da prática não dá conta da complexidade da realidade
e, sim exige uma postura tensionada entre elas, entendendo que a teoria
dialeticamente está imbricada com a prática. Senão, a teoria tende a se tornar
um acúmulo de informações sem uma sistematização, que lhe fundamente as
evidências colhidas numa prática refletida que tencione e recrie a teoria.
Essa relação dialetizada nas contradições e imprevisibilidades que a
realidade complexa, mutante e ambivalente possibilita, faz com que na
prática a teoria seja outra, para então se mudar a teoria e se transformar a
prática. São faces indissociáveis do ato de conhecer. Nessa perspectiva, a
prática fica reduzida à execução de tarefas, ou a uma ação sem reflexão que
deva buscar a teoria para ser questionada, recriada ou contestada.
(FERNANDES, 2004, p.3)

Tardif (2011, p. 23) também reconhece essa polarização da teoria e prática na
formação docente, e por isso admite que é necessário repensar esse modelo, levando em conta
“os saberes dos professores e as realidades específicas de seu trabalho cotidiano”.
É bastante valoroso para a formação docente que a Prática como Componente
Curricular seja um espaço formativo de professores responsável por buscar uma relação
dialética entre teoria e prática nessa formação. Por esse motivo é que, constantemente, faz-se
necessário uma reflexão sobre esse componente por parte do corpo docente das Instituições de
Ensino Superior (IES) responsáveis pela formação de professores.
Diante desses problemas relativos ao processo formativo dos professores buscam-se
referenciais que permitam alcançar um melhor entendimento do contexto atual de formação
docente e, por consequência, da PCC. Para tal será feita uma breve reflexão sobre os modelos
de formação de professores, tomando como referencial teórico Pereira (2011b). O autor
considera como modelos de formação aqueles baseados na racionalidade técnica, na
racionalidade prática e na racionalidade crítica e entende que os diferentes modelos lutam por
posições hegemônicas no campo de formação de professores.
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Na visão do autor os modelos de formação de professores que estão baseados na
racionalidade técnica são:
o modelo de treinamento de habilidade comportamentais, no qual o objetivo
é treinar professores para desenvolverem habilidade específicas e
observáveis (AVALOS, 1991, TATTO, 1999); o modelo de transmissão, no
qual conteúdo científico e/ou pedagógico é transmitido aos professores,
geralmente ignorando as habilidade da prática de ensino (AVALOS, 1991);
o modelo acadêmico tradicional, o qual assume que o conhecimento do
conteúdo disciplinar e/ou científico é suficiente para o ensino e que aspectos
práticos do ensino podem ser aprendidos em serviço (ZEICHNER, 1983;
LISTON e ZEICHNER, 1991; TABACINICK e ZEICHNER, 1991).
(PEREIRA, 2011b, p. 21, grifos do autor)

Nos modelos de formação de professores baseados na racionalidade técnica “o
professor é visto como um técnico, um especialista que rigorosamente põe em prática as
regras científicas e/ou pedagógicas” (PEREIRA, 2011b, p. 21). Nessa perspectiva para o
preparo do professor é necessário apenas que ele adquira conhecimentos relativos ao conteúdo
científico e/ou pedagógico, pois, a aquisição desses conhecimentos já caracteriza que ele está
apto à prática docente, pois basta que durante essa prática o professor aplique os
conhecimentos adquiridos.
Pereira (2011b) afirma que em diferentes países do mundo, a maioria dos currículos
de formação de professores é construída de acordo com o modelo da racionalidade técnica e
que esse fato se dá pela promoção que as instituições internacionais de fomento, tais como o
Banco Mundial (BM), fazem de reformas conservadoras em programas de formação de
professores, especialmente em países em desenvolvimento. O autor entende que “o Banco
Mundial tem sido um dos mais importantes veículos de divulgação da racionalidade técnica e
científica em reformas educacionais e mais especificamente na formação de professores no
mundo” (PEREIRA, 2011b, p. 21). Nessa perspectiva, as diretrizes educacionais sofrem
influências destes discursos em sua elaboração.
Ainda na intenção de compreender os modelos de formação de professores e as
racionalidades em que estes se baseiam, Pereira (2011b) afirma que no início do século XX
modelos alternativos de formação de professores emergiram a partir do modelo de
racionalidade prática. Sobre essa racionalidade o autor evidencia que:
De acordo com Carr e Kemmis (1986), a visão prática concebe a educação
com um processo complexo ou uma atividade modificada à luz de
circunstâncias, as quais somente podem ser “controladas” por meio de sua
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deliberação sobre a prática. De acordo com essa visão, a realidade
educacional é muito fluida e reflexiva para permitir uma sistematização
técnica. Em suma, “a prática não pode ser reduzida ao controle técnico”
(CARR; KEMMIS, 1986, 9. 36). Assim, o conhecimento dos professores
não pode ser visto como um conjunto de técnicas ou como um kit de
ferramentas para a produção da aprendizagem. (PEREIRA, 2011b, p. 22)

Essa perspectiva de formação é um avanço em relação à racionalidade técnica, por
admitir que a atividade docente precisa ir além da mera sistematização técnica dos
conhecimentos relativos aos conteúdo científico e/ou pedagógico. Em relação aos modelos de
formação dentro da racionalidade prática, o autor destaca
o modelo humanístico, no qual os professores são os principais definidores
de um conjunto particular de comportamentos que eles devem conhecer a
fundo (ZEICHNER, 1983; TATTO, 1999); o modelo de “ensino como
ofício”, no qual o conhecimento sobre o ensino é adquirido por tentativa e
erro por meio de uma análise cuidadosa da situação imediata (TATTO,
1999); o modelo orientado pela pesquisa, cujo propósito é ajudar o professor
a analisar e refletir sua prática e trabalhar na solução de problemas de ensino
e aprendizagem na sala de aula (TABACHNICK; ZEICHNER, 1991).
(PEREIRA, 2011b, p. 24)

Pereira (2011b) admite que esses modelos buscam a superação de barreiras colocadas
pelo modelo positivista de formação de professores, e entende que novas formas de pensar a
formação de professores tentam romper com concepções tradicionais e dominantes na
formação docente, apesar de que organizações internacionais conservadoras, incluindo o
Banco Mundial

“têm recentemente apropriado o discurso da racionalidade prática para

manter seu controle sobre os programas de formação de professores” (PEREIRA, 2011b, p.
25).
Os últimos modelos de formação de professores apresentados por Pereira (2011b) são
aqueles baseados na racionalidade crítica. O autor justifica que diferentemente dos modelos
de formação docente baseados na racionalidade técnica e na racionalidade prática, os modelos
baseados na racionalidade crítica entre outras características, entendem que:
A educação é historicamente localizada – ela acontece contra um pano de
fundo sócio-histórico e projeta uma visão do tipo de futuro que nós
esperamos construir -, uma atividade social – com consequências sociais,
não apenas uma questão de desenvolvimento individual -, intrinsecamente
política – afetando as escolhas de vida daqueles envolvidos no processo – e,
finalmente, problemática – “seu propósito, a situação social que ela modela
ou sugere, o caminho que ela cria ou determina relações entre os
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participantes, o tipo de meio na qual ele trabalha e o tipo de conhecimento
para o qual ele dá forma” (CARR; KEMMIS, 1986, p. 36 apud PEREIRA,
2011b, p. 25, grifos do autor).

Diante das atuais necessidades formativas relativas à docência, admite-se que os
modelos de formação baseados na racionalidade crítica são os que melhor atendem à
complexidade inerente à prática docente em um cenário educacional caótico, já que:
No modelo crítico, o professor é visto como alguém que levanta um
problema. Como se sabe, alguns modelos dentro da visão técnica e prática
também concebem o professor com alguém que levanta problemas. Contudo,
tais modelos, não compartilham a mesma visão sobre concepções a respeito
da natureza do trabalho docente. Os modelos técnicos têm uma concepção
instrumental sobre o levantamento de problemas; os práticos têm uma
perspectiva mais interpretativa e os modelos críticos têm uma visão política
explícita sobre o assunto. (PEREIRA, 2011b, p. 27)

Em suma, Pereira (2011) sustenta que nos programas de formação de professores há
diferentes modelos que lutam por posições hegemônicas
de um lado estão aqueles baseados no modelo de racionalidade técnica –
modelos tradicionais e comportamentais de formação docente; de outro,
aqueles baseados no modelo de racionalidade prática – modelos alternativos,
nos quais o professor constantemente pesquisa sua prática pedagógica
cotidiana – e aqueles baseados no modelo de racionalidade crítica – os quais
são explicitamente orientados para promover mais igualdade e justiça social.
(PEREIRA, 2011, p. 34)

De posse das características das racionalidades e os modelos de formação de
professores é possível prosseguir na busca por compreensão do real motivo do surgimento da
PCC. Tendo em vista, que a justificativa legal da inserção da Prática como Componente
Curricular nos cursos de formação de professores é buscar a articulação das dimensões
teóricas e práticas na formação docente. Para tanto, recorre-se ao Parecer (CNE/CP 9/2001)
no item: “3.6 Eixo articulador das dimensões teóricas e práticas”, que explicita:
O princípio metodológico geral é de que todo fazer implica uma reflexão e
toda reflexão implica um fazer, ainda que nem sempre este se materialize.
Esse princípio é operacional e sua aplicação não exige uma resposta
definitiva sobre qual dimensão – a teoria ou a prática - deve ter prioridade,
muito menos qual delas deva ser o ponto de partida na formação do
professor. Assim, no processo de construção de sua autonomia intelectual, o
professor, além de saber e de saber fazer deve compreender o que faz.
(BRASIL, 2001a, p. 56)
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O documento sustenta que apenas o estágio, como espaço de prática, reforça a ideia de
dicotomia entre a teoria e a prática, já que dessa forma a prática pode ficar reduzida a um
espaço isolado, que seja algo fechado em si mesmo e desarticulado do restante do curso.
A legislação justifica a existência da PCC nos cursos como um elemento articulador
da teoria e da prática, entendendo que, ao destinar 400 horas de um total de 2800 horas totais
do curso, é possível alcançar essa articulação. Entende-se que é válida essa intenção, contudo
não é possível admitir que a Prática como Componente Curricular seja uma forma de dar
demasiada importância à prática, como alertam Brito e Freitas (2012, p. 3) que entendem que
esse fato acontece “tanto no campo de formação de professores (contexto de influência),
quanto no interior das DCN (contexto de definição/produção dos textos políticos)”.
Dias e Lopes (2009) a partir da investigação dos discursos da política em pauta,
entenderam que a “prática” emerge como significante central para a formação de professores.
Corroborando com essa ideia, Brito e Freitas (2012) também defendem que a partir da leitura
das DCN, é possível concluir que a prática ganha centralidade e lugar de destaque. E que essa
centralidade se dá na “medida em que se passa a ter a perspectiva do profissional professor
como aquele que produz saberes a partir da sua prática, da sua profissão, das suas
experiências e que esses saberes são fundamentais” (BRITO; FREITAS, 2012, p. 3).
Nesse sentido é essencial pensar que se a prática é vista como fundamental, mesmo
que de forma velada, nas normativas legais é porque a teoria vai se tornando secundária.
Analisando essa questão da centralidade da prática nos discursos de formação de professores,
Dias e Lopes (2009), afirmam que:
[...] a prática é enunciada de um modo bastante significativo, pois é
considerada como um elemento de fundamental importância na reorientação
dos currículos. Os discursos da prática assumem o caráter de significantes
flutuantes pela pluralidade de sentidos que incorporam, advindos de
diferentes argumentos e possibilitando a articulação de diferentes grupos em
torno dessa demanda. (DIAS; LOPES, 2009, p. 86)

Ainda pensando a respeito do papel da teoria e da prática na formação de professores,
Scalcon (2005, p. 118) defendendo uma oposição aos pressupostos atualmente hegemônicos,
concorda com Morais (2001. p. 124) ao considerar “que estamos vivendo um momento em
que diante da prevalência de empiria e da consequente marginalização dos debates teóricos,
estaria ocorrendo um recuo da teoria”. E pondera que “à medida que uma teoria mantém seu
espírito vivo e fundado nas possibilidades de vir a ser do homem no mundo e do mundo do
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homem, ela pode, sim, apontar para possibilidade de transformações de realidades neste
mesmo mundo”.
Pereira (2011b) chama a atenção para uma questão: organizações internacionais
conservadoras, incluindo o Banco Mundial, estão se apropriando do discurso da racionalidade
prática para manter seu controle sobre os programas de formação de professores. Essa
possível cooptação por parte das organizações internacionais do discurso da racionalidade
prática precisa ser alvo de constante reflexão, inclusive é possível admitir que esse fato já
ocorra na política educacional brasileira. Ousa-se dizer que essa cooptação pode ter motivado
a implementação das 400 horas de PCC nos cursos de formação de professores do Brasil, já
que é atribuída a esse componente curricular, por parte dos documentos legais, um poder de
transformação da formação docente, sem ficar claro, contudo qual a real intenção formativa
para a qual esse componente curricular foi criado. Apesar da justificativa de que a inserção de
horas de Prática como Componente Curricular vem para superar o modelo da racionalidade
técnica, é possível admitir que pode haver um discurso de mudança, porém, na essência, a
formação de professores pode continuar pautada nos moldes da racionalidade técnica
considerando-se a prática com central nesse processo. Entende-se que manter a formação
docente pautada na racionalidade técnica, é um dos meios de garantir um ciclo de controle e
alienação do sistema educacional por parte dos organismos internacionais.
As IES, responsáveis pela interpretação e inserção das políticas educacionais em suas
estruturas curriculares, precisam estar atentas a esse ciclo de controle e alienação, sendo essas
instituições dotadas de um papel político que pode ser usado contra essas estruturas
hegemônicas.
Com base nas considerações feitas e apresentação da legislação que normatiza a
inserção da PCC nos cursos de formação de professores, essa pesquisa teve como objetivo
investigar de que forma os dezoito cursos de Licenciatura em Química do Estado de Goiás
implementam essas 400 horas em suas propostas pedagógicas, considerando para tal os
Projetos Pedagógicos de Cursos. Para tanto, busca-se compreender, a partir dos PPC dessas
IES qual é a forma de inserção das 400 horas de Prática como Componente Curricular em
suas propostas e qual é a concepção desse componente curricular por parte das IES em Goiás.
Tendo em vista o cenário nacional das políticas educacionais e especificamente a
determinação legal da inserção da Prática como Componente Curricular o problema de
pesquisa de se estabelece devido ao plural entendimento do que venha a ser esse componente
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curricular na formação de professores, logo, a investigação buscou responder a seguinte
pergunta de pesquisa: “Qual é o modo de inserção e a compreensão de Prática como
Componente Curricular das IES do estado de Goiás que ofertam cursos de formação de
professores de Química?”.
No próximo capítulo são apresentadas pesquisas publicadas nas quais o problema de
investigação é centrado na PCC nos cursos de Ciências (Ciências Biológicas, Física e
Química) e Matemática.
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CAPÍTULO 2 – Cenário composto por investigações acerca da PCC na formação de
professores de Ciências e Matemática.

Entende-se que é importante conhecer o cenário nacional das pesquisas relativas a
PCC, portanto foi realizado um breve levantamento do que tem sido discutido a esse respeito
nos cursos de Licenciatura em Ciências e Matemática. Foram selecionadas algumas
produções científicas nas quais o tema é a Prática como Componente Curricular. Essas
produções estão disponíveis em revistas ou anais de eventos especializados nas áreas de
Educação, Educação em Ciências, Ensino e Ensino de Ciências e Matemática, publicadas
entre 2008 e 2013 e que possuem semelhança teórico-metodológica com a presente
investigação.
Santos e Lisovski (2011) ao fazerem um levantamento bibliográfico de trabalhos
apresentados em eventos afins, de 2002 a 2010, concluem que houve um baixo número de
trabalhos publicados que discutem sobre a Prática como Componente Curricular nesses anos.
E elencam quatro situações distintas de organização que as IES utilizam para cumprir a
normativa legal das 400 horas de PCC:
a) quando a PCC é integrada com as disciplinas pedagógicas do curso; b)
quando a PCC é trabalhada nas disciplinas específicas do curso; c) quando a
PCC é trabalhada tanto nas disciplinas pedagógicas quanto nas disciplinas
específicas do curso; e d) quando na matriz curricular dos cursos foram
criadas disciplinas próprias para a PCC ser trabalhada, essa normalmente
recebe o nome de Prática de Ensino. (SANTOS; LISOVSKI, 2011, p. 7)

Os autores destacam ainda que em um dos trabalhos analisados relativos à PCC, os
pesquisadores mencionam que este componente curricular se encontra associado ao estágio,
no entanto eles não apresentam maiores detalhes do processo de organização.
Nesse esforço de compreender a PCC nos cursos de formação de professores de
Ciências – Ciências Biológicas, Física, Química e Matemática – serão apresentadas algumas
pesquisas relativas a cada área do conhecimento considerando o foco central da investigação.
Os artigos que serão apresentados nesse capítulo foram selecionados de um universo
de artigos publicados em revistas e anais de Encontros das áreas de Educação, Ensino de
Ciências e Matemática e foram selecionados por apresentarem semelhança teóricometodológica com a presente pesquisa, por esse motivo, foi selecionado apenas um texto
relativo aos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, um relacionado ao curso de
Licenciatura em Química e um referente ao curso de Licenciatura em Física e quatro textos
direcionados ao curso de Licenciatura em Matemática.

35

2.1 Ciências Biológicas
Quanto à licenciatura em Ciências Biológicas, o texto analisado é de Silvério, Torres e
Maestrelli (2013) que discute sobre o desenvolvimento das atividades de PCC no currículo
vigente do curso da UFSC. O objetivo do texto gira em torno da seguinte questão: “Qual o
panorama quanti/qualitativo do Curso de Graduação em Ciências Biológicas da UFSC com
relação à inserção da prática como componente curricular no currículo vigente?” (p.3). De
acordo com os autores, a perspectiva para a discussão é:
[...] trazer à tona um panorama da inserção/distribuição da carga horária de
PCC no curso de Ciências Biológicas da UFSC, bem como caracterizar as
principais atividades que vêm sendo desenvolvidas no curso, suas formas de
avaliação e a relação entre tais atividades e o desenvolvimento qualitativo na
formação dos futuros Biólogos, sejam eles bacharéis ou licenciados.
(SILVÉRIO; TORRES; MAESTRELLI, 2013, p. 3)

Trazem como resultado de pesquisa, as formas com que os professores propõem as
atividades de PCC nas disciplinas, contidas nos planos de ensino. Que são: 1) relativa à
produção de materiais didáticos; 2) relativa à análise/avaliação de materiais didáticos; 3)
relativa tanto à análise como à produção de algum material didático; 4) relativa à proposição
de estratégias didáticas (SILVÉRIO; TORRES; MAESTRELLI, 2013, p. 4).
Os autores argumentam que as reflexões acerca da Prática como Componente
Curricular indicam que estas podem promover impacto na formação docente. Embora
admitam que existem situações em que as atividades de PCC não são bem realizadas, por
diversos motivos como: a falta de planejamento, a carência de tempo, de envolvimento dos
alunos e dificuldades inerentes ao próprio tema trabalhado, o que permite aos pesquisadores
afirmarem que “os resultados analisados mostraram que a experiência foi pouco motivadora e
teve pouca repercussão na reflexão dos acadêmicos” (SILVÉRIO; TORRES; MAESTRELLI,
2013, p. 6).
Na tessitura das considerações finais os autores apresentam algumas ideias
importantes provenientes da análise das atividades das PCC propostas pelos professores da
instituição pesquisada. Uma delas é que essas atividades que aparecem nos planos de ensino
são em grande parte atreladas a elaboração de materiais didático-pedagógicos. Sobre esse fato
os autores afirmam que:
Muito embora, o estímulo e a aprendizagem do “fazer” esse tipo de atividade
sejam fundamentais no contexto de formação docente, destacamos atividades
que foram menos consideradas e que, poderiam trazer maiores contribuições
ao processo de formação, como as que envolvem análises/avaliações de
material didático, seguidas ou não de produções/proposições de artefatos.
Em nosso entendimento esse tipo de atividade se aproxima mais ao objetivo
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formativo das PCCs, pois permite uma reflexão pedagógica em torno de
conteúdos específicos visando sua adequação para o contexto de ensino na
educação básica. (SILVÉRIO; TORRES; MAESTRELLI, 2013, p. 7)

Identificaram também na análise dos planos e no acompanhamento de algumas
disciplinas que há “uma preocupação com a geração de um ‘produto’” (SILVÉRIO;
TORRES; MAESTRELLI, 2013, p. 7) por parte dos docentes que fazem com que as
atividades de PCC estivessem associadas à elaboração de material pedagógico. Essas docentes
realizam as atividades de Prática como Componente Curricular como uma “tarefa a mais em
seu processo de trabalho, tentando estabelecer conexões entre o conteúdo específico de sua
disciplina e possíveis aplicações nas aulas de ensino básico” (SILVÉRIO; TORRES;
MAESTRELLI, 2013, p.7). Os autores afirmam que os professores não discutem “com os
alunos a necessária transformação e adequação que esse conteúdo precisa sofrer para ser
ensinado nesse nível” (SILVÉRIO; TORRES; MAESTRELLI, 2013, p. 7).
Os autores ainda sustentam que a pesquisa foi importante no sentido de compreender
que a distribuição da carga horária de PCC nas disciplinas precisa de critérios pedagógicos e
curriculares para ser feita. E argumentam que uma vez garantida por lei essa carga horária,
torna-se necessário agora “pensar na qualidade dessas atividades e na sua integração com um
currículo pensado para a formação do Biólogo que atuará como professor” (SILVÉRIO;
TORRES; MAESTRELLI, 2013, p. 7).

E para tanto consideram que “a distribuição

‘democrática’ dessa carga por meio da escolha ‘livre’ dos professores e a possibilidade de
desenvolvimento em qualquer disciplina do curso, talvez não seja a melhor estratégia
institucional” (SILVÉRIO; TORRES; MAESTRELLI, 2013, p. 7). Os autores entendem que é
urgente uma articulação curricular e metodológica no curso investigado e defendem que é
necessário que os professores assumam a consciência da centralidade das atividades da
Prática como Componente Curricular nos seus planejamentos de forma estratégica para a
formação docente.

2.2 Matemática
Em relação à Licenciatura em Matemática, o texto apresentado é de Nogueira e Pereira
(2012), que analisa como a PCC está distribuída nas estruturas curriculares de cursos de
formação de professores que obtiveram nota máxima (cinco) ou quatro no Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes (Enade). Na pesquisa que originou o artigo, foi realizada análise
documental de 22 projetos pedagógicos de curso, dos quais as autoras selecionaram dois,
justificando que apenas estes trabalhavam a PCC por meio de projetos.

As autoras se
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norteiam no seguinte problema de pesquisa: “Como foram incorporadas nos Projetos
Pedagógicos e estão sendo desenvolvidas as horas de Prática como Componente Curricular
nos cursos de Licenciatura em Matemática a partir da Resolução CNE/CP 2, de 19 de
fevereiro de 2002” (p. 3). Estabelecem como categorias, tendo em vista a análise textual
discursiva: “concepção da prática como componente curricular (PCC); escolha das disciplinas
nas quais as PCC estão inseridas; planejamento para organização e aplicação das PCC”
(NOGUEIRA; PEREIRA, 2012, p. 7).
As autoras observaram que: “A IES I apresenta o Projeto Integrado de Prática
Educativa – PIPE e a IES II, o projeto articulador, como alternativas para implementar nas
instituições, o que prevê o Parecer CNE 2/2002, em seu art. 1º”. Para elas esses resultados
“demonstraram o quanto é importante os cursos de Licenciatura terem professores
compromissados, que realmente queiram mudança na formação inicial dos futuros docentes”
(NOGUEIRA; PEREIRA, 2012, p. 11). Entende-se que apenas professores comprometidos
não é aspecto suficiente para promover mudanças na formação inicial de professores, pois é
preciso que, além do compromisso, os professores formadores tenham uma infraestrutura
política e organizacional que possam garantir suporte necessário para alcançarem tal
mudança.
Em relação a IES II, Nogueira e Pereira (2012) afirmam que a PCC é inserida nas
disciplinas que têm uma proximidade maior com a Educação Básica e, em especial, Ensino
Médio. Além disso, sinalizam que a instituição mostrou o firme propósito de entender o real
significado do que vem a ser a Prática como Componente Curricular e, admitem que para
tanto, são necessários estudos, reflexões, dentre outras ações que já são desenvolvidas pelas
IES.
Outro artigo relativo à Licenciatura em Matemática é um texto de Brandalise e Trobia
(2011), oriundo de uma pesquisa desenvolvida no curso de Licenciatura em Matemática de
uma universidade pública paranaense e tem como objetivo “investigar as principais
contribuições das disciplinas da prática como componente curricular na formação inicial do
futuro professor de matemática” (BRANDALISE; TROBIA, 2011, p. 338).
Para os autores, a análise do projeto pedagógico do curso revelou que devido à
concepção dos agentes responsáveis pela criação deste, a organização curricular das
disciplinas do curso resultou na distribuição das 400 horas da Prática como Componente
Curricular em disciplinas distribuídas ao longo da graduação, que são:
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Instrumentação para o Ensino de Matemática I (68h),para a primeira série;
Instrumentação para o Ensino de Matemática II (102h),para a 2ª série;
Instrumentação para o Ensino de Matemática III (102h),para a terceira
série;e as disciplinas de Instrumentação para o Ensino de Matemática IV
(68h) e Laboratório de Ensino de Matemática (68h),para a quarta série.
(BRANDALISE; TROBIA, 2011, p. 342 e 343)

Os autores estão convictos que essas disciplinas não foram propostas apenas por uma
exigência legal, mas também para valorizar a formação dos licenciados em matemática e “a
fim de oportunizar o conhecimento e aplicação de metodologias inovadoras e de novas
tecnologias que subsidiem o aprofundamento no conhecimento matemático e no trabalho
docente” (BRANDALISE; TROBIA, 2011, p.343).
Em relação à disciplina de “Instrumentação para o Ensino de Matemática”, os autores
a veem como “articuladora entre as demais disciplinas de cada série e interséries, por ter sido
pensada para ser desenvolvida por dois professores: um de conteúdo específico de matemática
e outro da área das disciplinas pedagógicas” (BRANDALISE; TROBIA, 2011, p. 345).
Destacam ainda que a prática pedagógica dos professores formadores dessa disciplina da
Universidade Estadual de Ponta Grossa “pautou-se em pressupostos teóricos que se
efetivaram com a realização de estudos, oficinas, aulas, minicursos, seminários, análise de
textos, entre outras atividades” (BRANDALISE; TROBIA, 2011, p. 349).
O texto do artigo possui uma seção destinada a apresentar as contribuições da Prática
como Componente Curricular na visão dos autores. Uma delas é que “a percepção acadêmica
sobre a disciplina articuladora da prática do curso de Licenciatura em Matemática aponta
avanços significativos para a efetivação do atual projeto pedagógico do curso de Licenciatura
em Matemática” (p. 354). Brandalise e Trobia (2011) assumem que a proposta curricular
apresentada aos acadêmicos, logo no primeiro ano de curso, gera um envolvimento deles com
as atividades de docência e com a prática docente. Ainda sobre as contribuições da PCC, os
autores sustentam que “a inserção das 400(quatrocentas) horas da prática como componente
curricular proporcionou mais espaço para reflexão e discussão do ‘ser professor de
matemática’, o que nos currículos anteriores só se revelava ao aluno praticamente nas duas
últimas séries do curso” (BRANDALISE; TROBIA, 2011, p. 354), quando os licenciandos
estavam cursando o estágio curricular.
Uma vez apresentadas as contribuições, os autores também se preocupam em destacar
as várias fragilidades relativas ao desenvolvimento da disciplina relativa à PCC, que é visto
com naturalidade, por estarem num processo de implementação curricular. Explicam que:
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Algumas dessas fragilidades foram diagnosticadas nos processos de coleta
de dados, tais como: a falta de docentes preparados conforme o perfil do
professor formador definido no projeto pedagógico e comprometidos com a
formação de professores; a precária articulação efetivada nas disciplinas da
série e articulação intersérie; a não participação dos professores das séries
nas reuniões com os professores das disciplinas da Instrumentação; a
deficiência das ementas das disciplinas quanto a conteúdos necessários à
formação docente específica; a distribuição da carga horária da disciplina
nas séries do curso; a desvalorização da disciplina por parte de alguns alunos
e docentes envolvidos diretamente ou indiretamente no curso;e a necessidade
de uma liderança efetiva por parte do colegiado de curso para que a
efetivação da articulação da disciplina no curso aconteça. (BRANDALISE;
TROBIA, 2011, p. 355)

A pesquisa apresenta muitos elementos que são importantes para compreender como
está sendo cumprida a legislação relativa à Prática como Componente Curricular nos cursos
de formação de professores em Matemática. Embora, as autoras tenham diagnosticado
algumas fragilidades concernentes ao desenvolvimento da disciplina relativa à PCC,
vislumbraram também nessas disciplinas a articulação dos conteúdos específicos com os
conteúdos relativos à formação pedagógica no curso investigado.
O próximo trabalho a ser apresentado é de Marcatto e Penteado (2013, p.63) que
aborda os modos de inserção da PCC em “30 Projetos Pedagógicos de Cursos de Licenciatura
em Matemática, em funcionamento, na modalidade presencial de todas as regiões do Brasil”.
As autoras perceberam que, de um modo geral, os PPC não têm uma estrutura única
no que diz respeito à Prática como Componente Curricular, pois “alguns explicitam
sistematicamente suas ações enquanto outros apenas distribuem as horas e designam de
acordo com o mandato legal as PCC” (MARCATTO; PENTEADO, 2013, p. 64).
As autoras apresentam resultados bem contundentes da pesquisa, destacam que:

50% dos Projetos de Curso têm as horas de Prática como Componente
Curricular distribuída durante toda a formação do futuro professor, do
primeiro ao último semestre, sem interrupção;

Em 40% dos Projetos de Curso as horas de Prática como Componente
Curricular não estão presentes do primeiro ao último semestre do curso. Pelo
menos um semestre ou mais na matriz curricular não contempla as horas de
prática;

Em 10% dos Projetos dois semestres consecutivos, dentro do mesmo
ano, não contam com as horas de Prática como Componente Curricular.
(MARCATTO; PENTEADO, 2013, p. 66)

Na análise mais geral dos projetos pedagógicos distinguiram três modos de inserção
das horas de “prática” na matriz curricular, que levou às categorias que são chamados de
modelos A, B e C. Sobre esses modelos apontam que:
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No MODELO A encontram-se os PPCs que criaram em sua matriz curricular
disciplinas com carga horária contabilizadas integralmente como sendo PCC, nos
documentos selecionados para esta pesquisa (30 projetos), 11 (onze) deles
inseriram desta maneira. Para o MODELO B verificam-se aqueles que inseriram
parte da carga horária, de 8 a 30 horas, em algumas disciplinas ou todas,
contabilizadas como PCC, na matriz curricular. Foram 7 (sete) projetos dentro
deste modelo. O MODELO C é uma junção do modelo A com o B, ou seja, há
disciplinas que são contabilizadas integralmente como PCC e há disciplinas que
são contabilizadas parcialmente como PCC, 12 (doze) PPCs contemplam este
modelo. (MARCATTO; PENTEADO, 2013, p. 66)

Uma vez apresentadas as categorias, que são os modelos em que as autoras agruparam
os projetos com a mesma forma de inserção das PCC, elas apresentam as suas observações
acerca de cada um desses modelos. Em relação ao modelo A, constataram que “de um modo
geral os projetos procuram atender às orientações dadas no Parecer n° 9/2001, quanto às
atividades de prática. Porém, somente a partir das ementas não é possível saber como estas
atividades são desenvolvidas com os futuros professores” (MARCATTO; PENTEADO, 2013,
p. 68). As autoras ainda ressaltam que na bibliografia das ementas das disciplinas relativas à
PCC, não localizaram qualquer referência que estivesse relacionada com a área de Educação
Matemática ou Educação.
A respeito do modelo B, ressaltam a característica comum das ementas das disciplinas
relativas à Prática como Componente Curricular, que é o fato de não explicarem qual a forma
como concebem a relação teoria e prática através dos conteúdos relacionados. E que, por
outro lado, é quase consenso nos textos dos PPC o trecho do Parecer CNE/CP n° 9/2001:
[...] que a prática será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de
observação e reflexão, resolução de situações problema, visando à atuação
em situações reais contextualizadas, com o registro dessas observações
realizadas; quando não for possível a observação e ação direta, o professor
formador deverá valer-se de outros meios e recursos da tecnologia como, por
exemplo: explanações, entrevistas em sala de aula, utilização do
computador, exibição em vídeo, produções dos alunos, experiências vividas,
simulação de situações, estudo de caso. (MARCATTO; PENTEADO,
2013, p.69)

Em um momento de considerações finais as autoras fazem algumas afirmações a
respeito das contribuições trazidas pela pesquisa, das quais evidenciamos a de que: “com
algumas exceções, a Escola Básica não é o foco das discussões, observando-se o texto das
ementas” (MARCATTO; PENTEADO, 2013, p. 71). Nessa perspectiva, é importante refletir
sobre o objetivo da PCC nos cursos de formação de professores, que seria preparar melhor o
futuro professor para atuar em um ambiente escolar, em especial a Escola Básica, espaço de
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atuação ímpar dos egressos dos cursos de licenciatura. Considerando tal objetivo, a
observação das autoras permite admitir que, no caso em questão, as horas destinadas a PCC,
não estão sendo bem aproveitadas.
Marcatto e Penteado (2013) chamam a atenção para a tendência em “disciplinarizar as
horas de Prática como Componente Curricular, como uma matéria escolar, ou seja, um
conjunto de conhecimentos científicos que se professam em uma cadeira acadêmica”
(MARCATTO; PENTEADO, 2013, p.71). Essa afirmação indica que a forma de
implementação das atividades de PCC deve ser alvo de constante crítica e reflexão, uma vez
as normativas legais não são claras a esse respeito. As pesquisadoras salientam que dentre os
30 projetos analisados cinco “discriminam e definem as atividades práticas de laboratório,
como demonstração de fenômenos físicos, utilização de softwares em laboratório de
informática, elaboração e apresentação de aulas na forma de seminários e ciclo de palestras,
como sendo horas de PCC” (MARCATTO; PENTEADO, 2013, p. 71). Para elas essa forma
de interpretação das possíveis atividades de Prática como Componente Curricular é
equivocada, por entenderem que essas atividades descritas deveriam compor horas para a
formação técnico-científica e não de PCC.
As autoras salientam ainda que os projetos selecionados para a pesquisa apresentaram
esforços que demonstram um passo a frente ao tratarem da PCC, mas que a prática ainda está
restrita ao espaço acadêmico. Em relação ao modo de inserção da Prática como Componente
Curricular nos cursos defendem que:
nos momentos reservados na matriz curricular para estas horas, aconteça a
interação de espaços, entre a universidade e a escola, em tempo real, ou seja,
no momento em que ocorrem. O licenciando teria acesso a este espaço
durante todo o processo formativo. Esta interação que se alonga durante todo
o curso, de imediato traria consequências positivas contribuindo com novos
elementos na formação do futuro professor. É necessário esclarecer, no
entanto, que não se trata de defender a “disciplinarização” destas horas, mas
sim garantir que os momentos reservados na matriz curricular aconteçam a
interação com a Escola Básica. (MARCATTO; PENTEADO, 2013, p.
73)

Nesse sentido, reinteram seu ponto de vista de que o modelo A no qual os cursos
criaram disciplinas em suas matrizes curriculares com carga horária contabilizada
integralmente como sendo de PCC é o que favorece o trabalho no contexto que defendem no
artigo, pois não fragmenta as horas, e “permite ainda que o professor com o perfil adequado
possa acompanhar e orientar esse espaço de interação” (MARCATTO; PENTEADO, 2013,
p.73).
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Finalmente afirmam que “é muito difícil responder se os PPC, diante das normativas
legais vigentes, estão favorecendo a superação do modelo que estabelece uma hierarquia da
teoria sobre a prática ou mesmo colaborando para perpetuar ainda mais o isolamento da teoria
e da prática” (MARCATTO; PENTEADO, 2013, p. 74).
No último artigo analisado referente à Licenciatura em Matemática, Manrique e
Perentelli (2008), em um primeiro momento realizaram uma revisão bibliográfica de estudos
que foram apresentados nos Encontros Nacionais de Didática e Prática de Ensino de 2002,
2004 e 2006. Os autores destacam que, nos trabalhos de 2002, “os estudos estavam voltados
às discussões das reformas na legislação ocorridas há pouco tempo e os trabalhos analisados
referiam-se à Prática como disciplina e não como componente curricular” (MANRIQUE;
PERENTELLI, 2008, p. 11682).
Em relação aos trabalhos de 2004, percebem que estes já traziam algumas referências
à Prática como Componente Curricular além de algumas propostas no sentido de alocar as
horas destinadas a esse componente curricular ao longo do curso. Na análise referente à 2006,
as autoras encontram “propostas para alterações nos Projetos Pedagógicos para atenderem a
legislação vigente e algumas experiências inovadoras com mudança na matriz curricular
colocando a Prática como componente curricular” (MANRIQUE; PERENTELLI, 2008, p.
11682). Os autores perceberam que essas observações em relação ao modo como a Prática
como Componente Curricular foi sendo tratada nos trabalhos publicados ao longo de 2002 a
2006, admite-se, portanto que toda mudança é gradativa e lenta, e não seria diferente em
relação a esse componente curricular, que deve hoje estar presentes nos cursos de formação de
professores de todo país.
Num segundo momento, analisaram dois cursos de Licenciatura em Matemática,
denominados de IES-A e IES-B. Para tanto, realizaram entrevistas com aqueles que elas
consideram serem os agentes que atuam na formação de professores, a fim de buscarem
indícios para compreender como esses (os agentes) entendem e atuam no movimento da
reestruturação das Licenciaturas. E por fim, buscaram nos PPC dados que mostrassem como
estão alocadas as 400 horas de PCC ao longo do curso analisado.
Nesse movimento de análise dos PPC as autoras trazem algumas contribuições.
Destaca-se uma relativa à IES-B:
[...] o projeto pedagógico da IES-B aponta alterações positivas na matriz
curricular com relação à Prática como componente curricular, pois alocou,
ao longo do curso, horas de Prática em um espaço interdisciplinar
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denominado atividades Práticas de formação, e intermediando as atividades
desse espaço, a disciplina de Prática. Sendo assim, as 400 horas de Prática
como componente curricular ficam distribuídas com 120 h/a presenciais
como disciplina de Prática e 280 h/a presenciais de atividades Práticas de
Formação distribuídas nas outras disciplinas. Salientamos que no Projeto
Pedagógico da IES-B propõe-se que a disciplina de Prática avalie as
atividades de Prática de Formação desenvolvidas nas outras disciplinas, mas
não deixa claro como o professor de Prática irá avaliá-las. (MANRIQUE;
PERENTELLI, 2008, p. 11683)

Esse trecho do artigo permite entender melhor a realidade de formação de professores
de Matemática da IES-B. E como destacam as autoras, nem sempre os projetos pedagógicos
de curso trazem informações precisas de como as 400h de PCC são inseridas e avaliadas nas
licenciaturas.
Ainda em relação à IES-B, Manrique e Perentelli (2008) trazem como destaque o
discurso do coordenador do curso, pois observam nesse discurso um esforço para adequação
do projeto pedagógico a fim de atender as diretrizes vigentes, mas percebem que o trabalho
realizado por coordenador do curso é solitário, pois todas as alterações e adequações são feitas
por ele. Em relação aos professores da IES-B, as autoras destacam que em seus discursos,
“dão indícios que as disciplinas de Práticas são trabalhadas sem articulação direta com todas
as outras disciplinas” (MANRIQUE; PERENTELLI, 2008, p. 11684). Em relação à IES-A as
pesquisadoras afirmam que:
seu Projeto Pedagógico traz, de foram clara, a Prática como elemento
articulador do conhecimento teórico com a prática, suas ementas são
bastante favoráveis nesse sentido, propondo em seu objetivo capacitar o
aluno nas práticas docentes por meio da disciplina de Prática. A matriz
curricular da IES-A propõe para o segundo, terceiro e quarto semestres, a
disciplina de Prática com 40 h/a presenciais, como pré-aula, sem
obrigatoriedade de comparecimento do aluno, e mais 80 h/a não presenciais,
perfazendo um total de 120 h/a de Prática no segundo semestre, repetindo-se
no terceiro e quarto semestres. No quinto semestre temos a disciplina Prática
de Ensino em Matemática Financeira com 120 h/a não presenciais. O total
dessas disciplinas relacionadas à Prática perfazem 480 h/a equivalentes a
400 horas. Vale salientar que o Projeto Pedagógico não esclarece como essas
atividades não presenciais são acompanhadas e avaliadas. ( MANRIQUE;
PERENTELLI, 2008, p. 11684 e 11685).

A investigação foi realizada utilizando-se dados obtidos por meio de entrevista,
realizada como os professores da IES-A, as autoras observaram que, para esses professores, a
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disciplina relativa à PCC ocupa um lugar sem muita referência no currículo da Licenciatura
em Matemática. Diante do exposto as autoras entendem que “na IES-A e na IES-B existe um
esforço de diminuir as divergências entre o que está escrito e o que está sendo realizado com
relação à Prática” (MANRIQUE; PERENTELLI, 2008, p. 11686). Esse esforço por parte da
IES é importante para que a Prática como Componente Curricular seja um espaço privilegiado
na formação docente e contribua efetivamente para a formação inicial dos professores no
sentido de aproximar os conteúdos técnico-científicos aos conteúdos pedagógicos.

2.3 Química
Quanto à Licenciatura em Química, o texto analisado é de Kasseboehmer e Farias
(2012, p.103) que teve como objetivo “descrever qualitativamente quais conteúdos são
considerados nas disciplinas de interface associadas à carga horária de PCC e, dessa forma,
analisar como este aspecto da formação está sendo considerado nos cursos de Licenciatura em
Química das Regiões Norte e Sudeste”.
Do total de 52 cursos de Licenciatura em Química dessas regiões (37 cursos na Região
Sudeste e 15 na Região Norte) foram objeto de pesquisa apenas 25 cursos. As autoras
justificam esse número de cursos por só ter sido “possível adquirir os documentos necessários
para compreender com clareza qual a concepção da instituição sobre o PCC (PPP ou as
matrizes curriculares e as ementas das disciplinas dos cursos)” (KASSEBOEHMER;
FARIAS, 2012, p.104).
O texto traz um quantitativo de análise de dados significativo. Primeiramente são
apresentadas as “Estratégias de incorporação da PCC nos cursos de Licenciatura em Química
das Regiões Norte e Sudeste” (KASSEBOEHMER; FARIAS, 2012, p. 104). Em uma tabela
estão “dispostas as diferentes abordagens para a carga horária de PCC e a frequência das
mesmas dentre os cursos de Licenciatura em Química das Regiões Norte e Sudeste”
(KASSEBOEHMER; FARIAS, 2012, p.104). As autoras afirmam que não foi possível
levantar a concepção de PCC em praticamente metade dos cursos analisados uma vez que
falta identificação dessas concepções tanto na matriz curricular, quanto na ementa das
disciplinas. Kasseboehmer e Farias (2012, p.105) atribuem esse fato a um possível “reflexo da
dificuldade que algumas instituições têm enfrentado para delinear essa face da formação do
professor”.
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As autoras destacam que com exceção de um curso da Região Norte, todos os demais
discriminam a Prática como Componente Curricular em seus documentos, e todos fizeram
distinção entre este componente curricular e o Estágio Curricular (EC), o que é visto por elas
como “um avanço por atender as determinações dos documentos legais nos quais o PCC está
integrado” (KASSEBOEHMER; FARIAS, 2012, p. 105).
Outro ponto destacado pelas autoras é que dos 25 cursos analisados que discriminam
claramente como é trabalhada a PCC, em seis deles as 400 horas são efetivadas por meio de
disciplinas do saber de interface como, por exemplo: “Instrumentação para o Ensino de
Química; Metodologia e Prática de Ensino de Química; Química para o Ensino Médio, Prática
Profissional, Investigação e Prática Pedagógica, entre outros” (KASSEBOEHMER; FARIAS,
2012, p.105).
Destacam que em um curso da Região Norte cumpre a legislação relativa à PCC
alocando-a em atividades práticas em disciplinas de saber de conteúdo (Química, Física,
Computação, entre outros). As autoras citam trabalhos anteriores (KASSEBOEHMER;
FERREIRA, 2008; MARQUES; FERREIRA, 2009) para justificar sua posição contra essa
forma de efetivação das horas de PCC, pois sustentam que:
a instituição está aproveitando a carga horária de preparo para o exercício da
docência para o desenvolvimento de mais conteúdo técnico-científico e,
portanto, ainda se encontra estagnada na concepção de que ser professor
limita-se a conhecer o conteúdo da disciplina. (KASSEBOEHMER;
FARIAS, 2012, p. 106)

Quanto à forma de distribuição das horas de PCC nos cursos, as autoras destacam que:
a) Sete cursos distribuem a carga horária de PCC parcial ou integralmente em
disciplinas pedagógicas;
b) A PCC também foi considerada entre disciplinas do saber de conteúdo e de
interface em sete cursos;
c) Outros três distribuíram a carga horária de PCC em todas as disciplinas do curso.
Em outro tópico as autoras apresentam os “Conteúdos das disciplinas de interface
associadas ao PCC nos cursos de Licenciatura em Química das Regiões Norte e Sudeste”
(KASSEBOEHMER; FARIAS, 2012, p.107). Uma vez delineadas as estratégias de
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incorporação da PCC, elas partiram para a análise das ementas das disciplinas de interface, a
fim de verificar quais conteúdos foram atribuídos ao saber de interface. Kasseboehmer e
Farias (2012) elaboraram as seguintes categorias: Sobre o Ensino de Química; Natureza das
Ciências; Experimentação; Metodologias de Ensino e Recursos Didáticos e Preparo para a
Regência e Projetos de Pesquisa.
No terceiro e último tópico dos resultados e discussão: “Conteúdos das disciplinas de
interface em cursos de Licenciatura em Química” as autoras afirmam que, o levantamento
sobre a carga horária da Prática como Componente Curricular revela que esse é “um espaço
que

ainda

gera

dúvidas

para

aqueles

que

construíram

os

PPP

dos

cursos”

(KASSEBOEHMER; FARIAS, 2012, p. 118). Fazem essa afirmação por constatarem que
“em praticamente metade dos cursos das IES públicas das Regiões Norte e Sudeste o espaço
do PCC nos currículos não estava claro” (KASSEBOEHMER; FARIAS, 2012, p.118).
É nesse tópico que as autoras tecem considerações em relação à parte do artigo que
versou sobre o levantamento dos conteúdos constantes nas disciplinas de interface associadas
à PCC. Argumentam que as categorias e subcategorias apresentadas no texto evidenciam
uma variedade de conteúdos que contemplam de fato o Saber de Interface
destacado no artigo como sendo saberes que promovem a integração entre os
conhecimentos químicos e pedagógicos e têm como objeto de estudo os
aspectos específicos da aprendizagem de química na sala de aula, mas em
uma perspectiva crítica e de pesquisa. (KASSEBOEHMER; FARIAS,
2012, p. 118)

Identificam como aspecto positivo a partir da análise que a Prática como Componente
Curricular desvinculou-se do Estágio Curricular já que apenas um curso optou pela concepção
de que a PCC corresponderia ao Estágio. Destacam ainda que os conteúdos encontrados com
maiores referências nas ementas analisadas foram: “Planejamento, execução e avaliação do
ensino e da aprendizagem na área de química / Currículo” e “Papel / Produção e/ou análise de
materiais didáticos” (KASSEBOEHMER; FARIAS, 2012, p. 119). Chamou a atenção das
autoras a frequência do tema experimentação, que é visto por elas como um ponto positivo.
Evidenciam também a “presença de propostas para o desenvolvimento de projetos de pesquisa
que podem contribuir para o hábito da investigação sobre a própria prática na futura atuação
profissional” (KASSEBOEHMER; FARIAS, 2012, p. 119). Nas considerações finais afirmam
seu ponto de vista de que:
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As alterações determinadas pelos documentos governamentais para os
currículos dos cursos de licenciatura representam um avanço na formação de
professores quando anseiam pela construção de cursos com identidade
própria e com espaço específico para os saberes aqui designados de
interface. (KASSEBOEHMER; FARIAS, 2012, p. 120)

Kasseboehmer e Farias (2012, p.120) buscam combater algumas concepções que para
elas são criticáveis tais como a de que “os saberes de conteúdo são suficientes para ensinar
Química na Educação Básica ou que pesquisas sobre o saber de interface são menos
importantes do que sobre outras áreas do conhecimento”.

2.4 Física
Quanto à Licenciatura em Física não foi localizado na literatura nenhum texto
específico da área. No entanto o texto de Terrazzan et al. (2008) aborda sobre as
configurações curriculares dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, Física e
Química da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O texto é resultado de um trabalho
que buscou analisar possibilidades de configurações curriculares desses cursos que favorecem
a formação identitária do professor.
Os autores utilizam os projetos pedagógicos de cursos como fonte de informação.
Mediante a leitura e a análise dos PPC de três cursos investigados, sistematizam “as
informações obtidas a partir de dois grandes eixos: organização dos componentes curriculares
e formação identitária do professor” (TERRAZZAN et al. 2008, p. 78).
No eixo “Organização dos componentes curriculares de cursos de licenciatura”
apresentaram “a análise das informações referentes aos seguintes aspectos: organização das
disciplinas referentes à PCC, organização das disciplinas referentes ao EC1 e organização das
disciplinas referentes à Formação Pedagógica” (TERRAZZAN et al. 2008, p. 78). E no eixo
“Organização das disciplinas referentes à PCC” as informações referentes a este aspecto,
foram sistematizadas em um quadro que foi explicado pelos autores da seguinte maneira:
a primeira coluna de cada um dos cursos refere-se às disciplinas que têm
parte da carga horária parcial ou integral dedicadas às atividades de PCC. Na
segunda e na terceira colunas, constam a carga horária total das referidas
disciplinas, bem como a parte dessa carga horária que é dedicada à PCC,
1

A sigla (EC) se refere ao “Estágio Curricular”. Expressão utilizada pelo autor.
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respectivamente. A quarta coluna refere-se ao semestre no qual essas
disciplinas são ofertadas, sendo que no Curso de Licenciatura em Física
aparecem os dois turnos de funcionamento desse curso: o diurno, com
duração de oito semestres letivos e, o noturno, com duração de dez semestres
letivos. As outras duas Licenciaturas funcionam apenas no turno diurno.
(TERRAZZAN et al. 2008, p.78)

Diante da observação do quadro constataram que os três cursos investigados cumprem
a normativa legal relativa às horas que devem ser efetivadas de PCC, destinando essa carga
horária às atividades de práticas referentes à docência. Salientam que as horas de Prática
como Componente Curricular são distribuídas ao longo da formação, não ficando restritas
apenas aos momentos de desenvolvimento do EC.
Em relação às disciplinas que abrangem à PCC Terrazzan et al. (2008) explicam que
os três cursos analisados distribuem de forma distinta as horas a elas destinadas, seja em
relação aos departamentos a que estão vinculadas, seja em relação aos conteúdos que serão
desenvolvidos. Explicam que:
Na Licenciatura em Ciências Biológicas, todas essas disciplinas tratam de
conteúdos relacionados ao campo conceitual da “matéria de ensino” e todas
estão alocadas no Departamento de Biologia. Na Licenciatura em Física
todas essas disciplinas tratam de conteúdos relacionados aos chamados
“conhecimentos pedagógicos da matéria de ensino” e todas estão alocas no
Departamento de Física, ofertando apenas disciplinas do campo pedagógico
do conteúdo. Por outro lado, na Licenciatura em Química essas disciplinas
tratam dos dois tipos de conteúdos já mencionados e ainda abrangem os
conteúdos de formação pedagógica geral. Essas disciplinas estão alocadas
tanto no Departamento de Química como no Departamento de Metodologia
de Ensino. (TERRAZZAN et al. 2008, p.80)

Nas considerações finais os autores iniciam afirmando que a partir da leitura e análise
das descrições e das justificativas referentes à PCC contidas nos projetos pedagógicos de três
cursos analisados, perceberam que não há um padrão quanto às formas de organização desse
componente curricular, ainda que esses cursos pertençam à mesma IES.
Quanto à forma de distribuição da carga horária destinada à PCC nos três cursos
analisados, observaram formas distintas de inserção: “ora a carga horária total de PCC
aparece distribuída entre disciplinas que desenvolvem somente aulas práticas, ora aparece
distribuída entre disciplinas que desenvolvem tanto atividades teóricas como atividades
práticas” (p. 86). Os autores ainda observaram que:
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na estrutura do Curso de Licenciatura em Química participam da carga
horária destinada à PCC 16 disciplinas, ou 41% do total de disciplinas,
enquanto os outros dois cursos destinam uma quantidade significativamente
menor para essa finalidade, ou seja, 12 disciplinas, ou 23% do total de
disciplinas, no caso da Licenciatura em Ciências Biológicas e 6 disciplinas,
ou 15% do total de disciplinas, no caso da Licenciatura em Física.
(TERRAZZAN et al. 2008, p.86)

A análise da organização e da articulação dos componentes curriculares, Terrazzan et
al. (2008, p. 87) perceberam que “ainda há muitas limitações para a formação de uma
identidade profissional que diferencie o professor da Educação Básica de um bacharel atuante
na área do conhecimento correspondente”.
Tendo em vista a reflexão acerca da formação identitária do licenciando, ratificam um
fator limitante para essa formação identitária é o número usualmente reduzido de disciplinas
destinadas à formação pedagógica. Citam que no Curso de Licenciatura em Química, apesar
do grande número de disciplinas destinadas à formação pedagógica, as disciplinas que
destinam carga horária à PCC, parcial ou integralmente, “estão mais relacionadas ao
desenvolvimento de atividades com experimentos, realizadas em laboratórios estruturados e
formais, do que possíveis práticas relevantes, a serem executadas em espaços escolares
diversificados” (p. 87). Esse tipo de situação, na visão dos autores, dificulta “a formação de
um licenciado com uma forte identidade profissional de professor” (p.87).
Levando em consideração a Resolução (CNE/CP 2/2002) como marco temporal do
surgimento da Prática como Componente Curricular, já são 14 anos de existência dessa
determinação legal para a formação de professores, nesse sentido, entende-se que por se tratar
de um componente importante nos cursos de formação, a quantidade de pesquisas
relacionadas a esse assunto ainda é relativamente escassa, principalmente aquelas com foco na
análise dos projetos pedagógicos.
Essa afirmação é feita com base em um levantamento que realizamos no banco de
teses e dissertações da Capes, utilizando como filtro o descritor “Prática como Componente
Curricular”. A pesquisa foi realizada no mês de abril de 2015 e foram obtidos 53 resultados,
contudo 47 trabalhos não possuíam título que indicasse a pesquisa relativa à PCC, e sim
outros temas que não estavam dentro da delimitação pré-estabelecida. Dos 53 resultados, 6
(seis) trabalhos eram sobre pesquisas sobre a Prática como Componente Curricular que foram
publicados em 2011 e 2012, sendo: 2 (duas) teses de doutorado e 4 (quatro) dissertações de
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mestrados acadêmicos. As teses são relativas aos cursos de Licenciatura em Matemática e
Licenciatura em Ciências Biológicas e as dissertações são investigações de cursos de
Licenciatura em Química, Licenciatura em Educação Física, Licenciatura em Matemática e
uma que abrange cursos de Licenciatura em diversas áreas. Ressalta-se que há apenas uma
dissertação referente ao curso de Química. As dissertações e teses encontradas na busca são
apresentadas no quadro 1.

Quadro 1 – Teses e dissertações relativas à PCC
Modalidade

Título

Tema abordado

Data de
defesa

Tese

A PRÁTÍCA COMO
COMPONENTE CURRICULAR EM
PROJETOS PEDAGÓGICOS DE
CURSOS DE LICENCIATURA EM
MATEMÁTICA

É uma tese sobre a inserção da
PCC nos cursos de
Licenciatura em Matemática
no Brasil, através da análise
de trinta Projetos Pedagógicos
de Cursos em funcionamento.

2012

Tese

A CONFIGURAÇÃO DA PRÁTICA
COMO COMPONETE
CURRICULAR NOS CURSOS DE
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS DAS
UNIVERSIDADES ESTADUAIS DA
BAHIA

Investigou as configurações
curriculares produzidas pelos
cursos de licenciatura em
Ciências Biológicas das
Universidades Estaduais da
Bahia para inserir às 400
horas de PCC.

2011

Dissertação

A PRÁTICA COMO
COMPONENTE CURRICULAR NA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
MARANHÃO: IMPLICAÇÕES NO
CURSO DE LICENCIATURA EM
EDUCAÇÃO FÍSICA

Busca identificar o trato
pedagógico dado a PCC no
PPC, conhecer como essa foi
inserida na organização
curricular e analisar de que
forma a PCC vem sendo
desenvolvida no curso de
formação de professor de
Educação Física.

2011

Dissertação

POLITICAS CURRICULARES
PARA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DE QUÍMICA: A
PRÁTICA COMO COMPONENTE
CURRICULAR EM QUESTÃO

Analisou como a PCC vem
sendo entendida no currículo
de dois cursos de Licenciatura
em Química, identificando os
sentidos mobilizados por ela a
partir do entendimento de que
a concepção de PCC se
articula com a concepção de
política que circula em
contextos mais amplos (de

2012
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influência e de produção do
texto).
Dissertação

ESTÁGIO
CURRICULAR OBRIGATÓRIO E
PRÁTICA COMO COMPONENTE
CURRICULAR NOS CURSOS DE
LICENCIATURA DA UNIPLAC:
QUE PRÁTICA É ESSA?

Dissertação

A PRÁTÍCA COMO
COMPONENTE
CURRICULAR NOS CURSOS DE
LICENCIATURA EM
MATEMÁTICA:
ENTENDIMENTOS E
ALTERNATIVAS PARA SUA
INCORPORAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO

Analisou como os cursos de
licenciatura da Universidade
do Planalto Catarinense –
UNIPLAC vêm articulando o
Estágio Curricular Obrigatório
e a Prática como Componente
Curricular de modo a
oportunizar uma
aprendizagem significativa,
tanto no âmbito da formação
quanto da atuação docente,
para a superação da dicotomia
entre teoria e prática.
Analisou como as práticas
entendidas como componentes
curriculares estão distribuídas
nas estruturas curriculares dos
Projetos Pedagógicos e sendo
desenvolvidas nas disciplinas
dos cursos de Licenciatura em
Matemática.

2012

2012

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, com base nos resumos das teses e dissertações do banco de dados da
CAPES, 2015.

Essa busca do banco de dados da Capes permitiu um contato com algumas produções
científicas nacionais na área de Ensino em Ciências em nível de mestrado e doutorado, o que
possibilitou um aprofundamento teórico sobre o tema investigado e oportunizou o contato
com alguns referenciais que corroboraram para a análise dos dados da presente investigação.
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CAPÍTULO 3 – Caminhos metodológicos
A opção metodológica da pesquisa encontra-se delineada pela abordagem qualitativa
que “exige que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem
potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais
esclarecedora do nosso objeto de estudo” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 49).

Essa

abordagem é pertinente em relação ao objeto de estudo dessa pesquisa por se tratar de um
tema que exige um olhar investigativo sobre a realidade da determinação legal da PCC nos
cursos de formação de professores. Esse olhar deve ser capaz de entender nas entrelinhas e
buscar aquilo que não está explicito tanto nos direcionamentos legais, quanto nos projetos
pedagógicos analisados.
Dentre as metodologias utilizadas na pesquisa qualitativa, foi feita a opção pela análise
textual discursiva (ATD). A seguir são apresentadas algumas características da ATD com o
intuito de melhor explicitar essa opção.

3.1 Entendendo melhor a metodologia: análise textual discursiva
Para Moraes e Galiazzi (2007, p. 112) a ATD é uma metodologia de análise de dados e
informações de natureza qualitativa, na qual as características se encontram entre a análise de
conteúdo e a análise de discurso e as três se encontram num único domínio, a análise textual.
Para os autores as “pesquisas qualitativas, seguidamente, trabalham com informações
apresentadas em forma de texto. Origina-se daí a denominação de análise textual, em que o
sentido do texto aproxima-se do discurso”. Sintetizando, os autores afirmam que:
a análise textual discursiva é um processo integrado de análise e de síntese
que se propõe a fazer uma leitura rigorosa e aprofundada de conjuntos de
materiais textuais, com o objetivo de descrevê-los e interpretá-los no sentido
de atingir uma compreensão mais complexa dos fenômenos e dos discursos a
partir dos quais foram produzidos. (MORAES; GALIAZZI, 2007, p. 114)

Para os autores a finalidade da ATD é a promoção de novas compreensões sobre os
fenômenos e discursos a partir de um ciclo que compõe a desmontagem dos textos,
estabelecimento de relações e a captação do novo emergente, e a partir desse ciclo focalizado
como um todo é possível concretizar um processo auto-organizado.
Anterior ao processo de análise, a partir da ATD, foi preciso primeiramente definir e
delimitar o corpus da pesquisa. Corpus é a matéria-prima da análise textual, e é constituído
essencialmente de produções textuais, entendidos como produções linguísticas, “que
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expressam discursos sobre diferentes fenômenos e que podem ser lidos, descritos e
interpretados, correspondendo a uma multiplicidade de sentidos” (MORAES; GALIAZZI,
2007, p. 16). Nessa investigação, o “corpus” é composto pelos Projetos Pedagógicos de Curso
(PPC) dos 18 cursos de Licenciatura em Química ofertados no Estado de Goiás.
Iniciando o ciclo de análise, realizou-se a “desconstrução dos textos”. Nessa etapa,
Moraes e Galiazzi (2007) sugerem uma unitarização do corpus da pesquisa, que consistiu em
destacar os elementos constituintes do mesmo, fazendo recortes e fragmentando os textos. Os
autores sugerem que seja criado um sistema de códigos – codificação – para identificar os
textos originais no momento da unitarização. A seguir, alguns exemplos de como foi realizada
essa codificação dos PPC:

Figura 1 – Trecho destacado em PPC de uma das instituições analisadas: distribuição das horas de Prática como
Componente Curricular no currículo. (Unidade 1).

Figura 2 – Trecho destacado em PPC de uma das instituições analisadas: distribuição das horas de Prática como
Componente Curricular no currículo (Unidade 1).
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Figura 3 – Trecho destacado em PPC de uma das instituições analisadas: apresentação sobre compreensão de
Prática como Componente curricular na proposta pedagógica. (Unidade 2).

Figura 4 – Trecho destacado em PPC de uma das instituições analisadas: apresentação sobre compreensão de
Prática como Componente curricular na proposta pedagógica. (Unidade 2).

A partir da unitarização emergiram as unidades de análise – unidades de significado
ou de sentido. Para tal foi necessário percorrer alguns caminhos diante do corpus como a
leitura e significação, admitindo que nenhuma leitura é neutra.
Em relação à leitura e interpretação, Moraes e Galiazzi (2007) destacam que é preciso
que o pesquisador defina de que perspectiva irá fazer as suas interpretações. Em relação às
teorias que determinam sentidos, destacam as teorias analíticas e as teorias interpretativas,
sendo as primeiras referentes à metodologia e técnicas de análise e a segunda referente ao
fenômeno, que se desdobra em teorias formais/científicas e em teorias tácitas/implícitas.
Em relação à ATD, Moraes e Galiazzi (2007) a caracterizam como um momento
interpretativo de caráter hermenêutico2. Na análise textual o processo de unitarização é o
principal momento do esforço hermenêutico, pois buscam-se as unidades de significado e
unidades de contexto, já que a inferência possibilita estabelecer pontes entre o texto e
contexto. Ainda sobre a unitarização os autores trazem os aspectos desse processo que são:
2

Hermenêutica: arte ou técnica de interpretar e explicar um texto ou discurso. Retirado de
http://www.significados.com.br/hermeneutica/
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1)Aspectos relativos a linguagem;
2) Elementos de caráter metodológico.
Em relação à linguística, destacam os três domínios principais que são: léxico,
sintático e semântico3, porém esclarecem que o foco da ATD é o domínio semântico. A
análise temática consiste em elaborar núcleos de sentido, compreender que as palavras
isoladamente têm pouco sentido e ter foco no sentido – os significados atribuídos aos
significantes.
Após o processo de unitarização é possível prosseguir através do movimento de
síntese que é denominado de categorização. Que pode seguir dois processos distintos: a
categorização de natureza objetiva e dedutiva, que seriam as categorias a priori, ou seja, o
pesquisador já tem preestabelecidas as categorias ou pelo processo indutivo e subjetivo, no
qual as categorias vão surgindo ao longo do processo, chamadas categorias emergentes.
Nessa investigação estão presentes duas categorias de análise. Uma categoria a priori,
que é denominada “Efetivação da PCC nas propostas (PPC)” e está relacionada à forma
com que as 400 horas de PCC estão inseridas nos cursos de Licenciatura em Química
analisados. A outra categoria foi estabelecida pelo processo indutivo, uma categoria
emergente, denominada “Concepções de Prática como Componente Curricular dos
projetos pedagógicos dos cursos de Licenciatura em Química do estado de Goiás” que
trata das diversas interpretações que os PPC apresentam em relação a PCC, inclusive as
diversas nomenclaturas dadas a ela (polissemia) nos documentos.
Em relação à categorização, Moraes e Galiazzi (2007) esclarecem que é parte do
processo de análise e interpretação de informações, um processo de classificação dos
materiais de um corpus textual, é um processo de ordenamento, organização e síntese, que
constitui o processo de construção e compreensão dos fenômenos investigados e a
comunicação dessa compreensão por meio de uma estrutura de categorias. Essa etapa permite
que um conjunto desordenado de elementos unitários seja ordenado no sentido de expressar
novas compreensões. Categorizar é reunir o que é comum. A categorização está estritamente
relacionada à linguagem e suas constituições tendo em vista que não há sentidos objetivos em
uma pesquisa.

3

Para Moraes e Galiazzi, léxico refere-se aos vocábulos, as palavras. Sintático diz respeito a disposição das
palavras, os significante gramatical. E semântico ao significado.
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Ainda sobre a categorização, que é uma parte fundamental da análise de dados, os
autores salientam que:
é o momento de síntese a organização de um conjunto de informações
relativas aos fenômenos investigados. Essas sínteses são as teorizações
implícitas dos sujeitos da pesquisa e do próprio pesquisador, sempre em
interlocução com outros teóricos. Categorizar é, ao mesmo tempo, parte do
processo de aprender sobre os fenômenos investigados e da comunicação das
aprendizagens feitas. (MORAES; GALIAZZI, 2007, p. 90 e 91)

Prosseguindo no processo de análise posterior à categorização, seguimos com a
produção escrita, concretizada a partir das análises e interpretações, em busca do “produto
final de uma análise textual discursiva” que é o metatexto (MORAES; GALIAZZI, 2007, p.
94 e 95), tendo em vista que:
A produção escrita é um movimento de constituição de pensamentos
próprios, argumentos originais, movimento que vai do texto ao contexto, do
inconsciente ao consciente. O escrever é movimento do caos para a ordem,
um exercício de ordenamento de algo inicialmente desordenado, de
construção de novas formas de organização, elaborados pelo pesquisador.

Moraes e Galiazzi (2007, p. 95) orientam que a estrutura de um metatexto “exige a
produção de um conjunto de argumentos aglutinadores, organizados em torno de uma tese ou
argumento geral”. Nessa pesquisa, o argumento geral encontra-se voltado à investigação sobre
as perspectivas de aproveitamento das horas referentes à PCC nas propostas pedagógicas dos
cursos de Licenciatura em Química no estado de Goiás. Dessa forma, a terceira etapa se
materializa na redação do texto da dissertação em que são construídos e elaborados novos
sentidos para o universo em estudo.

3.2 Objeto de análise: Projeto Pedagógico de Curso
Uma vez delineada a metodologia de análise, parte-se para a caracterização dos
objetos de análise da pesquisa: os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) dos 18 cursos de
Licenciatura em Química ofertados no Estado de Goiás.
A Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, do Ministério da Educação
que “Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de
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informações relativas aos processos de regulação da educação superior no sistema federal de
educação” estabelece em seu Art. 32:
§ 2º A instituição manterá em página eletrônica própria, e também na
biblioteca, para consulta dos alunos ou interessados, registro oficial
devidamente atualizado das informações referidas no § 1º, além dos
seguintes elementos: I. projeto pedagógico do curso e componentes
curriculares, sua duração, requisitos e critérios de avaliação; (BRASIL,
2007, p. 12, grifo nosso)

Os PPC das instituições analisadas foram obtidos baseando-se nessa normativa. No
estado de Goiás o curso de Licenciatura em Química é ofertado por IES públicas e privadas,
como descrito no quadro abaixo.
Quadro 2 – Caracterização das instituições pesquisadas
Instituições
Privadas

Públicas

Categoria administrativa

Quantidade

Centro Universitário

1

Filantrópica

1

Universidade

1

Instituto Federal

10

Universidade Federal

3

Universidade Estadual

2

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, com base nas instituições de ofertam cursos de Licenciatura em
Química no estado de Goiás.

Para efeito de apresentação dos dados analisados os 18 projetos pedagógicos foram
enumerados de acordo como o que consta no quadro seguinte:
Quadro 3 – Relação dos Projetos Pedagógicos de Curso analisados com as respectivas
Instituições de Ensino a que pertencem.
Legenda adotada para referência ao PPC

Categoria administrativa das Instituições de
Ensino Superior da qual é oriundo o PPC
analisado

PPC1

Instituto Federal

PPC 2

Instituto Federal

PPC 3

Instituto Federal

PPC 4

Instituto Federal

PPC 5

Instituto Federal

PPC 6

Instituto Federal

PPC 7

Instituto Federal
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PPC 8

Instituto Federal

PPC 9

Instituto Federal

PPC 10

Instituto Federal

PPC 11

Privada Filantrópica

PPC 12

Universidade Estadual

PPC 13

Universidade Federal

PPC 14

Universidade Federal

PPC 15

Universidade Federal

PPC 16

Universidade Particular

PPC 17

Universidade Estadual

PPC 18

Centro Universitário

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, com base na relação das IES que ofertam cursos de Licenciatura em
Química no estado de Goiás e seus respectivos projetos pedagógicos de curso.

Considera-se que o PPC é parte fundamental do currículo dos cursos de formação de
professores e, nesse aspecto, concorda-se com Silva (2010, p. 20) que “embora o currículo
esteja submetido a regras, a restrições, a convenções e a regulamentos próprios da instituição
educacional, também ele pode ser visto como um texto e analisado como um discurso”. Para
esta investigação admite-se que “uma proposta pedagógica é um caminho, não é um lugar”
(KRAMER, 2013, p. 169), entendendo-se que os projetos pedagógicos indicam possibilidades
dentro dos cursos de formação de nível superior de diversas áreas, porém não são fechados e
absolutos.
Para a investigação, na qual o corpus são os projetos pedagógicos de curso das IES do
estado de Goiás, fundamenta-se no entendimento do currículo

[...] como prática de significação, como criação ou enunciação de sentidos.
Qualquer manifestação do currículo, qualquer episódio curricular, é a mesma
coisa: a produção de sentidos. Seja escrito, falado, velado, o currículo é um
texto que tenta direcionar o “leitor”, mas que o faz apenas parcialmente.
(LOPES; MACEDO, 2011, p. 42)

Admite-se, para a presente pesquisa, que os projetos pedagógicos de curso se
constituem como o currículo escrito e que trazem diversas significações e sentidos que ao
serem analisadas, podem propiciar o desvelar sobre temas relacionados à formação de
professores e, no caso específico, a análise teve como foco a Prática como Componente
Curricular nos cursos de formação de professores de Química do estado de Goiás.
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A investigação científica deve levar em consideração o cenário macro no qual se
insere. No caso da presente pesquisa é necessário entender melhor o contexto da educação
superior que, como afirma Veiga (2004, p. 201), “está totalmente inserida nas exigências do
mercado globalizado, sob a hegemonia do modelo neoliberal”. A autora entende assim que há
uma crise de hegemonia, de legitimidade e institucional das universidades, que eclodiram nos
anos 1920, e que continuam até hoje, na qual
os fins e os meios passam a ser determinados pelos critérios de mercado e
não por pressupostos e critérios definidos em um projeto acadêmico baseado
em um projeto institucional, cultural, científico e político, constituído nas
relações de interdependência com o contexto social mais amplo. Trata-se,
portanto, de uma crise de identidade. (VEIGA, 2004, p. 203)

Dessa forma, ao desenvolver a presente investigação, levou-se em consideração esse
cenário de crises da educação e essa lógica dos critérios de mercado citados anteriormente
considerando-se, ainda, o fato de que as políticas educacionais e de currículo estão imersas
nessas realidades de hegemonia do modelo neoliberal e que as PCC podem ser elementos de
reflexo desse contexto.
Lopes e Macedo (2011) ressaltam que no Brasil, e também no exterior, muitas vezes
pesquisas sobre políticas se voltam à crítica dos PPC, deixando de lado as investigações
teóricas e empíricas sobre políticas de currículo propriamente ditas. Tendo em vista essa
afirmação, a presente pesquisa almeja compreender esse cenário das políticas educacionais, e
de currículo, tendo um referencial analítico que possibilite tal feito, que será elucidado melhor
no tópico a seguir.

3.3 Referencial analítico
A problemática da investigação refere-se às políticas educacionais propostas para a
formação de professores e, para tanto, são consideradas as normativas legais que determinam
a inserção das 400 horas de PCC nos cursos de Licenciatura em Química, que estão dispostas
no quadro 4.
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Quadro 4 – Normativas legais relativas à PCC
Normativa legal

Descrição

PARECER CNE/CP 9/2001

PARECER CNE/CP 28/2001

RESOLUÇÃO CNE/CP
1/2002
RESOLUÇÃO
2/2002

CNE/CP

PARECER CNE/CES 15/2005

PARECER
2/2015

CNE/CP

Nº:

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de
Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de
licenciatura, de graduação plena.
Dá nova redação ao Parecer CNE/CP 21/2001, que estabelece
a duração e a carga horária dos cursos de Formação de
Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de
licenciatura, de graduação plena.
Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de
Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de
licenciatura, de graduação plena.
Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura,
de graduação plena, de formação de professores da Educação
Básica em nível superior.
Solicitação de esclarecimento sobre as Resoluções CNE/CP
nºs 1/2002, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Formação de Professores da Educação Básica, em
nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, e
2/2002, que institui a duração e a carga horária dos cursos de
licenciatura, de graduação plena, de Formação de Professores
da Educação Básica, em nível superior.
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial
e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação
Básica.

Define 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.
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, com base nas normativas legais relativas à PCC.
RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º DE
JULHO DE 2015

No quadro 4 estão listadas as normativas legais que, direta ou indiretamente,
contribuíram para a inserção da PCC nos cursos de formação inicial de professores. Como já
mencionado no Capítulo 1, a inserção de fato das 400 horas de PCC nas licenciaturas se deu a
partir de 2002 com a publicação da Resolução CNE/CP 1/2002, contudo para efeito de estudo
são levadas em consideração também o Parecer (CNE/CP 9/2001) e o Parecer (CNE/CP
28/2001) que indicam em seus textos a possível criação de um componente curricular voltado
à prática.
Afim de melhor compreender as normativas legais e admitindo que elas estão inseridas
no campo das políticas educacionais, utiliza-se como referencial analítico a “abordagem do
ciclo de políticas” (Policy cycle approach), formulada pelo sociólogo inglês Stephen Ball e
por colaboradores (Bowe; Ball; Gold, 1992; Ball, 1994) e que “vem sendo utilizada em
diferentes países como um referencial para analisar a trajetória de políticas sociais e
educacionais” (MAINARDES, 2006, p. 48).
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Stephen Ball em entrevista a Mainardes e Marcondes (2009, p. 304) destacou que “o
ciclo de políticas é um método”, que não diz respeito à explicação das políticas, mas é sim
“uma maneira de pesquisar e teorizar as políticas”.
Optou-se por essa abordagem do ciclo de políticas como referencial analítico,
concordando com Mainardes (2006, p.58) que essa abordagem “oferece instrumentos para
uma análise crítica da trajetória de políticas e programas educacionais”, pela sua flexibilidade,
por se apresentar como “uma proposta de natureza aberta e como um instrumento heurístico”.
Mainardes (2006), em suas reflexões sobre essa abordagem considerou que esta
proposta:
Adota uma perspectiva pós-estruturalista cujas características incluem a
desconstrução de conceitos e certezas do presente, engajamento crítico,
busca de novas perspectivas e novos princípios explicativos, focalização de
práticas cotidianas (micropolíticas), heterogeneidade e pluralismo e
articulação entre macro e microcontextos. (MAINARDES, 2006, p. 58)

A perspectiva da abordagem do ciclo de políticas entrelaça bem com a presente
pesquisa que pretende desvelar a face da PCC nos cursos de formação de professores nos
diversos contextos. Em relação à análise de políticas, Mainardes (2006) afirma que Bowe et
al. (1992) indicam que essa análise deve “incidir sobre a formação do discurso da política e
sobre a interpretação ativa que os profissionais que atuam no contexto da prática fazem para
relacionar os textos da política à prática” e para tanto é preciso identificar “processos de
resistência, acomodações, subterfúgios e conformismo dentro e entre as arenas da prática, e o
delineamento de conflitos e disparidades entre os discursos nessas arenas” (MAINARDES,
2006, p. 50). Nessa perspectiva de análise Bowe et al. (1992) propuseram:
um ciclo contínuo constituído por três contextos principais: o contexto de
influência, o contexto da produção de texto e o contexto da prática. Esses
contextos estão inter-relacionados, não têm uma dimensão temporal ou
sequencial e não são etapas lineares. Cada um desses contextos apresenta
arenas, lugares e grupos de interesse e cada um deles envolve disputas e
embates. (MAINARDES, 2006, p.50)

O contexto de influência é normalmente relacionado ao início das políticas públicas e
da constituição dos discursos políticos, “é nesse contexto que grupos de interesse disputam
para influenciar a definição das finalidades sociais da educação e do que significa ser
educado” (MAINARDES, 2006, p. 51). Esse contexto envolve a análise de influências
globais/internacionais, nacionais, locais e a articulação entre elas.
Tendo em vista a presente investigação, a fim de caracterizar os agentes do contexto
de influência, partimos de um cenário mundial, baseado no sistema neoliberal e no conceito
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de mundo globalizado, que por consequência atinge o cenário nacional das políticas
educacionais que se desvela nas normativas legais do Conselho Nacional de Educação (CNE),
que legalmente, como órgão do Estado tem, “a tarefa de estabelecer normas congruentes com
a legislação em vigor para a educação escolar, nos níveis da Educação Básica e da Educação
Superior” (Weber, 2002. p. 91) é, portanto, responsável pela criação das normativas legais
relacionadas à PCC.
Mainardes (2006) ressalta que trabalhos mais recentes de Ball, que tratam do processo
de formulação de políticas nacionais, contribuem para uma análise mais densa das influências
globais e internacionais. Nesses trabalhos, Ball admite que a disseminação de influências
internacionais pode ser entendida, pelo menos, de duas maneiras, a saber:
A primeira e mais direta é o fluxo de ideias por meio de redes políticas e
sociais que envolvem (a) a circulação internacional de ideias (Popkewitz,
apud Ball, 1998a), (b) o processo de “empréstimo de políticas” (Halpin &
Troyna, apud Ball 1998a) e (c) os grupos e indivíduos que “vendem” suas
soluções no mercado (p. 52) político e acadêmico por meio de periódicos,
livros, conferências e “performances” de acadêmicos que viajam para vários
lugares para expor suas ideias etc. A segunda refere-se ao patrocínio e, em
alguns aspectos, à imposição de algumas “soluções” oferecidas e
recomendadas por agências multilaterais (World Bank e outras).
(MAINARDES, 2006, p. 51 e 52)

A respeito das agências multilaterais, Mainardes (2006) esclarece que:
O World Bank é particularmente importante uma vez que as intenções do
banco só podem ser entendidas como uma instância ideológica de promoção
de um sistema mundial integrado com as linhas de mercado (Jones, apud
Ball, 1998a). Ao lado do World Bank, a Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), a UNESCO e o Fundo Monetário
Internacional (FMI) podem ser considerados agências que exercem
influência sobre o processo de criação de políticas nacionais. Tais
influências, no entanto, são sempre recontextualizadas e reinterpretadas
pelos Estados-nação. Vários estudos mostram que há uma interação dialética
entre global e local. Mostram ainda que a globalização promove a migração
de políticas, mas essa migração não é uma mera transposição e transferência,
pois as políticas são recontextualizadas dentro de contextos nacionais
específicos (Robertson, 1995; Ball, 1998a e 2001; Arnove & Torres, 1999).
Desse modo, a globalização está sempre sujeita a um “processo
interpretativo” (Edwards et al., 2004, p. 155). (MAINARDES, 2006, p. 52)

Ainda a respeito do contexto de influência das políticas educacionais, nesse caso
relativo à Prática como Componente Curricular, para compreendê-lo faz se necessário traçar a
genealogia completa do discurso da política, no caso da política que está relacionada ao
contexto da “prática”. Buscou-se traçar essa genealogia no tópico 1.1 do capítulo 1.
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O segundo contexto da formulação de uma política é o contexto da produção de texto,
em relação a esse contexto Mainardes (2006) esclarece que:
Ao passo que o contexto de influência está frequentemente relacionado com
interesses mais estreitos e ideologias dogmáticas, os textos políticos
normalmente estão articulados com a linguagem do interesse público mais
geral. Os textos políticos, portanto, representam a política. Essas
representações podem tomar várias formas: textos legais oficiais e textos
políticos, comentários formais ou informais sobre os textos oficiais,
pronunciamentos oficiais, vídeos etc. Tais textos não são, necessariamente,
internamente coerentes e claros, e podem também ser contraditórios. Eles
podem usar os termos-chave de modo diverso. A política não é feita e
finalizada no momento legislativo e os textos precisam ser lidos com relação
ao tempo e ao local específico de sua produção. Os textos políticos são o
resultado de disputas e acordos, pois os grupos que atuam dentro dos
diferentes lugares da produção de textos competem para controlar as
representações da política (Bowe et al., 1992). Assim, políticas são
intervenções textuais, mas elas também carregam limitações materiais e
possibilidades. As respostas a esses textos têm consequências reais.
(MAINARDES, 2006, p. 52)

O contexto da produção do texto tem “uma relação simbiótica, porém não evidente ou
simples” (MAINARDES, 2006, p.52), com o contexto de influência. Na presente pesquisa,
torna-se imbricado o contexto de influência e o contexto da produção do texto, conforme será
explicitado ao longo do processo de análise dos dados no capítulo seguinte. Na presente
pesquisa, o contexto da produção do texto relaciona-se aos documentos do CNE que
determinaram a inserção da Prática como Componente Curricular nos cursos de formação de
professores do Brasil.
O terceiro contexto que compõe a abordagem do ciclo de políticas é o contexto da
prática que diz respeito à forma de implementação da política, como ela foi (ou é)
reinterpretada pelos profissionais a qual ela diz respeito. Na presente pesquisa, esse será o
contexto abordado de forma específica, tendo em vista o objetivo da investigação, que é
compreender qual a perspectiva de aproveitamento da carga horária destinada por lei à Prática
como Componente Curricular nos cursos de Licenciatura em Química segundo os PPC que
são a representação material desse contexto de prática da política educacional em questão.
No Capítulo 4, a seguir, faremos a análise textual e discussão acerca do discurso
contido nas entrelinhas dos documentos que formam o corpus da pesquisa.
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CAPÍTULO 4 – Leitura nas entrelinhas
Na intenção de desvendar o que há nas entrelinhas dos textos dos projetos pedagógicos
optou-se por apresentar a análise dos dados em duas categorias. A primeira “Efetivação da
PCC nas propostas pedagógicas dos cursos” está relacionada à forma com que as 400 horas
de PCC estão inseridas nos cursos de Licenciatura em Química analisados. A outra categoria
foi estabelecida pelo processo indutivo, uma categoria emergente, denominada “Concepções
de Prática como Componente Curricular dos projetos pedagógicos dos cursos de
Licenciatura em Química do estado de Goiás”, que está relacionada ao entendimento de
quais são as concepções de PCC no texto dos projetos pedagógicos analisados. Apesar de
haver duas categorias, concordamos com Mesquita (2010) que “as categorias construídas não
existem isoladas umas das outras”, portanto, por vezes uma categoria poderá se interligar a
outra no processo de análise.
Primeiramente, será apresentada a discussão dos dados relativos às formas de inserção
das 400 horas de Prática como Componente Curricular nos PPC analisados no item 4.1 a
seguir, indicando de que maneira os documentos se estruturam no sentido da apropriação
desse componente curricular em seus textos.

4.1 Efetivação da Prática como Componente Curricular nos Projetos Pedagógico de
Curso.
A categoria Efetivação da Prática como Componente Curricular nos PPC é de natureza
objetiva e dedutiva (MORAES; GALIAZZI, 2007), uma categoria a priori, pois foi
estabelecida antes mesmo da impregnação com o corpus da pesquisa, entendendo que seria de
suma importância identificar nos projetos pedagógicos, de que forma as 400 horas
estabelecidas por lei estão apresentadas na estruturação das propostas dos cursos de
Licenciatura em Química em Goiás.
Na busca de melhor apresentar a análise dos dados, os 18 projetos pedagógicos de
curso analisados são organizados em subcategorias de acordo com a configuração adotada
pelo documento em relação à inserção das horas de PCC, conforme apresentado no quadro 5 a
seguir.
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Quadro 5 – Configurações da Prática como Componente Curricular nos Projetos
Pedagógico de Curso em subcategorias.
SUBCATEGORIA
Inserção

das

PCC

em

PPC

FORMA DE INSERÇÃO

PPC5, PPC 6, PPC 8 e PPC 13.

As PCC são inseridas nos cursos

disciplinas criadas para esse

de formação de professores na

fim.

forma de disciplinas específicas
para esse fim.
PPC4, PPC7, PPC9, PPC10,

As

disciplinas já existentes na

PPC11,

distribuídas em disciplinas já

matriz curricular dos cursos.

PPC17.

Inserção

das

PCC

em

PPC12,

PPC 14 e

horas

de

PCC

são

existentes na matriz curricular do
curso.

Inserção das PCC de forma

PPC15.

híbrida4.

As horas de PCC são alocadas
de forma diversificada ao longo
do curso de formação.

Ausência de clareza quanto à

PPC1, PPC2 e PPC3.

Apesar de o projeto pedagógico
apresentar

forma de inserção da PCC.

elementos

que

indicam que as PCC estão sendo
inseridas no curso de formação,
não é possível encontrar qual a
configuração desse componente
curricular

é

adotada

pelo

documento.
Ausência

da

PCC

no

PPC16 e PPC18

documento.

Esses

projetos

não

fazem

qualquer menção à PCC, há
ausência

desse

termo

na

totalidade do texto do projeto.
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora.

Em uma análise geral dos PCC observou-se, com exceção dos PPC16 e PPC18, que os
demais documentos atendem à legislação, considerando em suas matrizes curriculares as 400
horas de Prática como Componente Curricular. Tal observação mostra que a necessidade de
que os cursos tenham autorização e aprovação pelo Ministério da Educação em um processo
de acompanhamento e fiscalização tem sido proveitoso no sentido de adequação às normas
vigentes. O fato de os documentos atenderem às normativas legais se constitui em importante
4

O termo híbrido aqui é usado para esclarecer que as PCC nesses PPC não são inseridas de uma única forma ao
longo do curso. As horas de PCC são cumpridas de maneira diversificada.
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balizador para que as propostas pedagógicas se concretizem, pois o PPC representa o
currículo escrito que, segundo Goodson (1997) apud Lopes (2007, p. 80) é o “testemunho
público e visível das racionalidades escolhidas e da retórica legitimadora das práticas
escolares”.
Embora a maioria dos documentos atenda à legislação no que diz respeito à carga
horária das PCC, é importante ressaltar que os PPC, nesta pesquisa representando o contexto
da prática sinalizado por Bowe et al. (1992), traduzem ou refletem o contexto da produção de
textos políticos, representado pelas resoluções e documentos que norteiam a construção dos
projetos.
Os PPC16 e PPC18 não fazem menção à inserção da Prática como Componente
Curricular em seus textos. Nesses documentos, nota-se um problema, pois ao se desconsiderar
as 400 horas de PCC, a proposta formativa abre mão de uma conquista para os cursos de
formação docente, uma vez que essa carga horária representa momentos de formação
privilegiados para articular o conhecimento conceitual da “matéria de ensino”, com os
conteúdos a serem ensinados na Educação Básica (TERRAZZAN et al., 2008).
Retomando o referencial analítico, Stephen Ball, e colaboradores (Bowe; Ball; Gold,
1992; Ball, 1994) e a abordagem do ciclo de políticas, visando o contexto de influência e o
contexto da produção do texto, sublinhamos o papel do CNE na concretização das políticas
educacionais brasileiras, entendendo que os documentos oriundos dele são “importantes para
entendermos as condições de produção de sentidos para a PCC, que hoje circulam nas
universidades do Brasil as quais possuem uma variedade de sentidos” (BARBOZA;
CASSIANI, 2014, p. 198). No tocante as Resoluções emanadas pelo CNE em 2002,
Guimarães e Rosa (2006) compreendem que essas normativas incitaram o debate a repeito da
dimensão “prática” no currículo da formação de professores e destacam três motivos que
justificam sua análise:
a) o significativo aumento da carga horária destinada à prática; b) a
inovação, ainda que, às vezes, perpassada por ambiguidades ou indefinições
conceituais – da criação da “prática como componente curricular” (Res.
CNE/CP 1/2002, arts. 12 e 13); c) e, por último, a intencionalidade do
legislador de direcionar, de fato, a licenciatura para a formação do professor
em uma tentativa de tirá-la da sombra, muitas vezes, do Bacharelado
(Parecer CNE/CP 09/2001 e Res. CNE/CP 2/2002). (GUIMARÃES; ROSA,
2006, p. 6)
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Ressalta-se ainda o contexto da prática, como aquele que diz respeito à forma de
implementação da política, como ela foi (ou é) reinterpretada pelos profissionais, grupo de
docentes responsáveis pela produção do projeto pedagógico de curso de cada IES. Nesse
sentido, admite-se que o PPC é o documento que representa o contexto em que as influências
e o texto político se estruturam na instituição de ensino superior. Ao buscarem a estruturação
de uma proposta pedagógica a partir das normativas legais, o grupo de docentes de cada IES
está assim transmutando em documento local (o PPC), o contexto de influência da legislação
em um contexto de produção de texto, tendo em vista a complexa relação de poder que se
estabelece nesses diversos contextos, e que as políticas públicas educacionais não se
concretizam de forma estanque e isolada.
A seguir, serão discutidas as subcategorias constantes do quadro 5.

4.1.1 Inserção da PCC em disciplinas criadas para esse fim
Para Real (2012), apenas criar disciplinas de caráter prático por parte das IES para o
cumprimento da normativa legal que estabelece a inserção da PCC nos cursos de formação
não justificaria a intenção dessa inserção, uma vez que esse componente curricular deve
existir justamente a fim de buscar a superação da dicotomia teoria e prática nos cursos de
formação de professores. Para a referida autora:
é possível sinalizar que a criação de uma disciplina intitulada “prática de
ensino” não parece atender aos princípios requeridos pela política nacional
de formação de professores que está em curso. Nesse mesmo sentido, não
deve ocorrer a criação de disciplinas de caráter prático. A dimensão prática
parece que deve vir diluída ao longo do curso [...], estabelecendo uma
relação dialética entre teoria e prática. (REAL, 2012, p. 60)

Porém, antes de iniciar a discussão acerca dos PPC dessa subcategoria faz-se
necessário uma reflexão sobre a lógica de organização curricular atual, em disciplinas, nos
cursos de formação de professores.
Sobre essa questão, Tardif (2011, p. 242) admite que essa lógica de organização
curricular em disciplinas reforça a especialização e fragmentação dentro dos cursos de
formação de professores quando não há relações entre esses componentes curriculares, mas
estes se constituem como “unidades autônomas fechadas sobre si mesmas e de curta duração
e, portanto, de pouco impacto sobre os alunos”. Para o autor essa configuração curricular
reforça um modelo de formação que é concebido segundo um modelo aplicacionista do
conhecimento no qual
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os alunos passam em certo número de anos “assistindo aulas” baseadas em
disciplinas de natureza declarativa; depois ou durante essas aulas, eles vão
estagiar para “aplicar” esses conhecimentos; finalmente, quando a formação
termina, eles começam a trabalhar sozinhos, aprendendo seu oficio na
prática e constatando, na maioria das vezes, que esses conhecimentos
disciplinares estão mal enraizados na ação cotidiana (WIDEEN et al., 1998
apud TARDIF, 2011, p. 242).

Como alternativa a essa situação Tardif (2011) admite que não é preciso exatamente
esvaziar a lógica disciplinar dos programas de formação docente para o ensino, mas
pelo menos abrir um espaço maior para uma lógica de formação profissional
que reconheça os alunos como sujeitos do conhecimento e não simplesmente
como espíritos virgens aos quais nos limitamos a fornecer conhecimento
disciplinares e informações procedimentais, sem realizar um trabalho
profundo relativo às crenças e expectativas cognitivas, sociais e afetivas
através das quais os futuros professores recebem e processam esse
conhecimento e informações. Essa lógica profissional deve ser baseada na
análise das práticas, das tarefas e dos conhecimentos dos professores de
profissão; ela deve proceder por meio de um enfoque reflexivo, levando em
conta os condicionantes reais do trabalho docente e as estratégias utilizadas
para eliminar essas condicionantes na ação. (TARDIF, 2011, p. 242)

Contudo, essa configuração curricular, em disciplinas, é que vigora nos dias atuais na
maioria dos diversos sistemas de formação e nos diversos níveis de ensino, sendo necessário,
portanto admitir, que a despeito dessas perspectivas, entende-se que a configuração que cria
disciplinas para alocar as horas de PCC, desde que sejam componentes curriculares que
busquem justamente essa relação dialética entre teoria e prática, pode ser um caminho viável
na estruturação da Prática como Componente Curricular nos cursos de formação de
professores. Tal configuração foi identificada nos PPC 5, 6, 8 e 13.
No PPC5 a carga horária total do curso é de 3640 horas relógio e as 400 horas de PCC
estão distribuídas da seguinte forma:
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Quadro 6 – Configuração da Prática como Componente Curricular no PPC5
Período que está inserida a

Disciplina

Carga horária (horas)

disciplina
2º

Oficina Pedagógica I (OP1)

60

3º

Oficina Pedagógica II (OP2)

80

4º

Oficina Pedagógica III (OP3)

80

5º

Oficina Pedagógica IV (OP4)

80

7º

Oficina Pedagógica V (OP5)

60

8º

Oficina Pedagógica VI (OP6)

40
Carga horária total: 400

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, com base na matriz curricular do PPC5.

O PPC5 cumpre a determinação legal relativas a inserção das 400 horas de Prática
como Componente Curricular, embora no 1º e no 6º períodos não haja disciplinas de Oficina
pedagógica (OP). Em relação à ementa dessas disciplinas, que diferem umas das outras,
destacam-se alguns pontos:
Há semelhança nas ementas das disciplinas, por vezes, são idênticas. É o que ocorre
com as disciplinas OP1 e OP2, que possuem a mesma ementa, objetivos e referencias
bibliográficas, contudo, possuem carga horária diferente.
As disciplinas abordam assuntos diversificados como: ensino de ciências voltado para
educação básica, interdisciplinaridade, experimentação, entre outros temas.
Chama a atenção os referenciais bibliográficos das disciplinas (OP1, OP2, OP3 e
OP4), que apresentam como bibliografia básica e complementar livros relativos ao conteúdo
específico de Química e que são utilizados em disciplinas de cursos de nível superior e
também livros de diversos autores que abordam “Técnicas de ensino”, fato que é interpretado
como indicativo de uma noção de prática voltada para o “saber fazer” apenas. Observa-se aqui
uma contradição, já que as ementas dessas disciplinas são direcionadas para o ensino de
ciências na educação básica. Discussões relacionadas a questões como interdisciplinaridade e
experimentação que tenham como foco o ensino de ciências precisam considerar tais aspectos
a partir de referenciais que abordem o assunto no contexto da formação de professores e essa
perspectiva não se estrutura a partir do que está posto na bibliografia. A visão de técnicas de
ensino encontra-se ultrapassada, pois de acordo com Nascimento et al. (2010):
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Ao contrário do que ocorreu nas décadas de 1950 e 1960, período no qual a
educação brasileira esteve fortemente influenciada pelos pressupostos
educativos da psicologia comportamental, a produção de conhecimentos
sobre a formação e a atuação de professores vem superando uma visão
meramente técnica a respeito da atividade docente. (NASCIMENTO, F. et
al. 2010, p. 234).

Dessa forma, entende-se que ao utilizar referenciais que tenham como enfoque
técnicas de como ensinar e livros de Química, as disciplinas em questão não se ajustam ao
atual momento em que os cursos de formação de professores acompanham tendências de
pesquisa que se desenvolveram desde a década de 1980 e que inserem a formação docente
para além da compreensão do ensino como técnica.
Zeichner (2011, p. 63) constantemente tem desafiado e criticado a lógica de formação
de professores que separa assuntos técnicos de morais e concentra-se somente em assuntos
técnicos. O autor entende que o argumento que sustenta essa lógica de formação de
professores é de que “uma vez que os professores dominem os aspectos técnicos da docência
e tenham alguma experiência de sala de aula, eles estarão prontos para pensar sobre
complexos assuntos morais e éticos relacionados a seu trabalho”. O autor propõe que
todos os assuntos relativos à docência têm tanto dimensões técnicas quanto
morais, as quais devem ser consideradas simultaneamente. Porque as
habilidades técnicas são utilizadas para alcançar objetivos específicos, não
ensinar somente habilidades aos futuros professores. Precisamos ensinar aos
futuros professores habilidades de ensino e ajudá-los a alcançarem
propósitos que são justificáveis em termos educacionais e morais em uma
sociedade que se propõe democrática. Os professores em formação precisam
examinar os propósitos e as consequências de sua prática de ensino desde o
início de seus cursos de preparação. A menos que tantos os aspectos técnicos
quanto os morais da docência sejam parte da formação do professor desde o
inicio, é provável que os aspectos morais, éticos e políticos de seus trabalhos
continuem a ser marginalizados (ZEICHNER; TEITELBAUM, 1982 apud
ZEICHNER, 2011, p. 63).

Entende-se, portanto que o autor defende um modelo de formação docente pautado na
racionalidade crítica, que seja capaz de formar o professor em uma perspectiva que vai além
da mera reprodução e aplicação de conteúdos técnico-científicos e/ou pedagógicos.
Outro projeto que insere as horas de PCC a partir da criação de disciplinas é o PPC6,
um documento de 2013. No item 3 “Justificativa e Metodologia” esclarece que
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há seis disciplinas de Oficina de prática pedagógica para o ensino de
Química ministradas em semestres consecutivos. Estas disciplinas são
aquelas que permitem, com maior naturalidade, iniciar a articulação entre os
conteúdos específicos da área de Química e o processo pedagógico que se
consolida com as disciplinas de Didática e Prática de Ensino. Para essa
articulação é importante a participação de professores da área química junto
com os professores da área pedagógica, assim como as atividades de
pesquisa realizadas nos programas institucionais LIFE e PIBID. (PPC6,
p.13)

Nesse trecho pode-se destacar o fato da Prática como Componente Curricular buscar a
integração das disciplinas de “prática pedagógica” a outras de conteúdo específicos da
Química. Guimarães e Rosa (2006) afirmam que as disciplinas devem estar articuladas nos
currículos dos cursos de graduação e reconhecem que nem sempre há essa articulação no
meio acadêmico e que a fragmentação e a desconexão
dos conteúdos básicos com os conteúdos profissionalizantes e a
independência entre as disciplinas ainda são as inconsistências mais
apontadas por professores e alunos, quando estes deparam com situações
complexas, que exigem “ferramentas” para análises, sínteses e
conhecimentos de diferentes campos, para diagnosticar, planejar, propor,
atividades inerentes à formação profissional. (GUIMARÃES; ROSA, 2006,
p. 4)

Contudo, somente o trecho do PPC6 destacado acima não esclarece se essas
disciplinas são de fato voltadas para a inserção da PCC no curso, sendo necessária a busca por
outros elementos do documento que o façam. No item 8 “Organização Curricular”, mais
especificamente no subitem 8.1 “Conteúdos Curriculares” é possível ler “a carga horária do
curso de Licenciatura em química está em conformidade com a CNE/CP 02 de 19 de fevereiro
de 2002” (p.20), que é justamente a normativa legal que estabelece as 400 horas de Prática
como Componente Curricular.
No item 12 “Representação Gráfica do Perfil de Formação” no subitem 12.1 “Matriz
curricular” são alocadas as disciplinas relativas a PCC. Conforme descritas no quadro abaixo:
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Quadro 7 – Disciplinas relativas à Prática como Componente Curricular no
PPC6
Período que está inserida a

Disciplina

Carga horária (horas)

Oficina de prática pedagógica –

40

disciplina
2º

Química Geral (OP1)
3º

Oficina de prática pedagógica –

40

Química inorgânica (OP2)
5º

Oficina de prática pedagógica –

80

Química Analítica (OP3)
6º

Oficina de prática pedagógica –

80

Físico – Química (OP4)
7º

Oficina de prática pedagógica –

80

Química Orgânica (OP5)
8º

Oficina de prática pedagógica –

80

Bioquímica/Microbiologia
(OP6)
Carga horária total: 400
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, com base na matriz curricular do PPC6.

As ementas das Oficinas de Prática Pedagógica indicam que devem ser tratados temas
diversos nessas disciplinas. Por exemplo, a ementa da OP1 determina que na disciplina sejam
abordadas:
Técnicas de apresentação de aulas e trabalhos usando o Excel, elaboração de
provas e testes, avaliação, planejamento de ensino, combustão duas
interpretações diferentes, novos materiais e práticas pedagógicas em
química, práticas pedagógicas de professores de química interface entre a
formação inicial e continuada, a prática pedagógica do professor de química
possibilidades e limites, química lúdica. (PPC6, p. 41)

Observa-se que são temas bem diversificados que abordam questões voltadas tanto
para os conhecimentos pedagógicos quanto para os conhecimentos técnico-científicos.
Nas demais disciplinas de Oficina de Prática Pedagógica são sugeridas entre outros
temas os relativos à: mediação pedagógica, análise de livros didáticos do Programa Nacional
do Livro Didático (PNLD), elaboração de experimentos com materiais alternativos, educação
inclusiva, estudo das orientação dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio
(PCNEM) e Orientações Curriculares Nacionais (OCN’s). Nas ementas das OP4 e OP5 é
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proposto que nessas disciplinas respectivamente sejam feitas a “Elaboração de conteúdos para
o ensino de físico-química na formação básica” e “Elaboração de conteúdos para o ensino de
química orgânica na formação básica”. Surge nesse ponto uma dúvida sobre o que seria o
termo “elaborar conteúdos”, pois se entende que os conteúdos relacionados tanto à Química já
são estabelecidos por diretrizes específicas não sendo necessário elaborá-los, mas buscar
metodologias de discussão conceitual para eles na educação básica. Sobre os temas propostos
para serem abordados nas Oficinas de Prática Pedagógica entende-se que alguns desses temas
poderiam ser abordados em outras disciplinas do curso, como nas aulas de Política
Educacional ou até mesmo Didática.
Outro projeto pedagógico analisado nessa subcategoria é o PPC8. Na parte inicial do
projeto que faz a “Identificação do curso” já é estabelecido que 408 horas do curso de
formação são de Prática como Componente Curricular. No item 6 “Carga horária do curso”
estabelece carga horária total de 3098 horas e nesse item consta a organização curricular do curso
em que estão listadas as disciplinas com suas respectivas cargas horárias, que foram criadas a
fim de estabelecer a respeito da PCC no curso, conforme consta no quadro oito.
Quadro 8 - Disciplinas relativas à Prática como Componente Curricular no PPC8
Período que está inserida a

Disciplina

Carga horária (horas)

Oficina de Prática Pedagógica de

68

disciplina
2º

Química Geral (OP1)
3º

Oficina de Prática Pedagógica

68

de Química Analítica (OP2)
4º

Metodologia

do

Ensino

de

34

Ensino

de

34

Oficina de Prática Pedagógica de

68

Química I (OP3)
5º

Metodologia

do

Química II (OP4)
6º

Físico Química (OP5)
7º

Oficina de Prática Pedagógica

68

de Química Orgânica (OP6)
8º

Oficina de Informática Aplicada

68

ao Ensino de Química (OP7)
Carga horária total: 408
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, com base na matriz curricular do PPC8.
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O PPC8 ressalva que nas disciplinas de Metodologia do Ensino de Química I e
Metodologia do Ensino de Química II apenas metade da carga horária total da disciplina é
destinada a PCC. Na ementa dessas disciplinas é explicitado que estas alocam parte da carga
horária como “Prática como componente curricular”.
As ementas das disciplinas de OP1, OP2, OP5 e OP6 que são aquelas que consideram
a PCC como prática pedagógica no contexto da Química Geral, Físico Química, Analítica e
Orgânica, demonstram que as horas dessas disciplinas destinadas a PCC buscam estabelecer
uma aproximação entre o os conteúdos químicos trabalhados nas disciplinas do curso de
formação de professores, que abordam a Química de uma maneira mais aprofundada, e aos
conhecimentos voltados para a educação básica em Química, que se difere pelo grau de
aprofundamento. Esse fato é ilustrado pelas ementas e também pela bibliografia das
disciplinas, que propõem o uso de livros didáticos de nível superior e também de nível médio,
além de artigos que tratam do ensino de ciências.
A proposta do PPC8 é de promover o espaço dedicado à PCC no currículo, através das
disciplinas de OP a fim de estabelecer uma aproximação entre os conteúdos técnico-científico
(os conteúdos químicos) de nível superior e conhecimento escolar básico, contudo, Marcatto
e Penteado (2013) alertam que é preciso evitar uma possível “disciplinarização” na qual a
Prática como Componente Curricular é vista apenas como uma matéria escolar ou um
conjunto de conhecimentos científicos que se professem em uma cadeia acadêmica. Nesse
sentido, é necessário tomar o devido cuidado na estruturação das disciplinas voltadas a PCC a
fim de evitar que a “prática” esteja restrita ao espaço acadêmico evitando-se que essas
disciplinas sejam apenas uma fragmentação das 400 horas destinadas a esse fim. As autoras
defendem ainda que a Educação Básica deve ser o foco das discussões das disciplinas de PCC
e, para tanto, é fundamental que haja nas licenciaturas professores formadores com perfil que
possam acompanhar e orientar essas disciplinas por serem espaços privilegiados de interação
com a Educação Básica.
Na ementa da disciplina OP7, do PPC8, “Oficina de Informática Aplicada ao Ensino
de Química” a informática é apresentada como uma opção metodológica tendo a computação
como instrumento possível ao ensino de Química. É proposto na ementa dessa disciplina que
programas de computador - básicos e também programas específicos da área de Química sejam utilizados para esse propósito. Inserir na disciplina programas computacionais que
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podem ser útil ao ensino de Química, essa iniciativa pode auxiliar o licenciando em sua futura
profissão, indicando um possível meio de inovação na prática docente desse sujeito.
O PPC8 (p. 23) indica que no curso de formação de professores seja desenvolvido um
“subprojeto” denominado LIFE - Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores em
Ciências da Natureza e Matemática – e que este projeto “constitui espaço fundamental para o
desenvolvimento das atividades de ensino e pesquisa voltadas para a formação docente,
atendendo principalmente aos professores e alunos dos cursos de Licenciatura em Ciências
Biológicas, Química e Matemática”. Quanto a PCC, há referência que esse projeto seja um
dos “principais suportes para as atividades de caráter prático-pedagógico como Oficinas de
Práticas Pedagógicas (OPP´s) e Estágios Supervisionados em Ensino de Química”.
LIFE é um programa de apoio aos Laboratórios Interdisciplinares de Formação de
Educadores e, segundo informações retiradas do site da CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), este programa foi lançado no segundo
semestre de 2012. Ressalta-se que por se tratar de um programa federal, o LIFE pode findar
a qualquer momento. O fato de o PPC8 associar a PCC a este programa pode gerar problemas
de concretização deste componente curricular futuramente, caso o programa deixe de existir.
Entendendo-se que o corpo docente responsável pela produção do projeto pedagógico
é, seguindo a abordagem do ciclo de políticas, proposto por Stephen Ball e colaboradores
(Bowe; Ball; Gold, 1992; Ball, 1994), aquele que irá transformar o contexto de influência em
contexto de produção de texto e que em seguida será transmutado no contexto da prática.
Compreende-se, apoiado em Real (2012, p.51) que a discussão acerca da PCC deve se
construir na prática desenvolvida pelos agentes sociais, presentes nas instituições
educacionais, “ao colocar o currículo pretendido em ação, constituindo-se, portanto, em uma
construção histórica”.
Todos os professores que participaram da elaboração do PPC8 são licenciados. Sobre
esse fato, de os professores partícipes da elaboração do documento norteador do curso, o
PPC8, possuírem formação inicial em licenciatura, entende-se que apenas ser licenciado não é
indicativo de qualificação adequada para lidar com as questões próprias da formação de
professores, admitindo-se que por vezes esses professores, inicialmente licenciados,
posteriormente optaram por uma formação continuada em outras áreas da Química e não
especificamente no Ensino de Química.
Porém, ainda que essa formação inicial não seja suficiente a respeito do aspecto
levantado, reconhece-se que pode ser um diferencial em relação aos demais cursos de
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formação de professores, que possuem no corpo docente responsável pela elaboração do PPC
parte majoritária professores, que sequer possuem essa formação inicial. Brandalise e Trobia
(2011, p. 355) reconhecem que há “falta de docentes preparados conforme o perfil do
professor formador definido no projeto pedagógico e comprometidos com a formação de
professores” e essa é uma, dentre outras, fragilidades da possível efetivação da PCC em
cursos de formação de professores. Admite-se, contudo, que por possuir uma formação
acadêmica específica os licenciados teriam mais condições de propor uma inserção eficaz da
PCC no currículo do curso de formação de professores.
O PPC13 (p. 32) que também está associado a essa subcategoria apresenta em sua

estrutura um tópico intitulado: “Prática como Componente Curricular”, no qual afirma que
esta deve ser “trabalhada desde o início do curso, inserida em disciplinas especificamente
formuladas para a prática docente, para possibilitar o desenvolvimento de um espaço comum
entre a química e a educação”, e que deve perfazer um total de 400 horas.
Parte da estrutura curricular do PPC13 (p. 43) é comum ao curso de Licenciatura em
Química e ao curso de bacharelado em Química. Esse “núcleo comum” aos dois cursos é
composto por disciplinas entendidas como sendo “um eixo central na formação do químico”.
É contraditório o fato de o PPC afirmar que a Prática como Componente Curricular é
trabalhada ao longo do curso, pois o que se observa é que as disciplinas do núcleo específico
da Licenciatura em Química só estão presentes a partir do terceiro período. Mais estranho
ainda é que as disciplinas relativas à PCC (PPC1, PPC2 e PPC3) só estão presentes no 4º, 5º e
6º período respectivamente. Dessa forma, a afirmação de que a PCC está presente ao longo do
curso não é evidenciada na matriz curricular da proposta pedagógica.
A disciplina “Prática como Componente Curricular 1” (PPC1) é ministrada no 4º
período do curso, tem carga horária total de 75 horas. Possui uma ementa abrangente da qual
destacamos alguns pontos:
A identidade do profissional. O químico e suas atividades. Os desafios da
Profissão. O papel do químico na sociedade Contemporânea. Os perigos da
profissão.
Conhecimento da atuação do licenciado em Químico.
Considerações sobre o Ensino de Química no Brasil em seus aspectos
teóricos e práticos. Relações entre o saber científico e o saber escolar.
Relações entre ciência e sociedade. Questões éticas, sociais e filosóficas
colocadas pelos avanços do conhecimento científico. A indústria química e o
desenvolvimento econômico. Ciência e educação científica. Divulgação
científica e a mídia. (PPC1, p. 110)
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Ao analisar a ementa observa-se que a disciplina caminha para um viés da formação
do “químico”, com apenas alguns elementos que remetem a formação do professor de
Química. Considerando essa observação, pode-se inferir que essa perspectiva pode contribuir
para a falta de identidade em termos de formação do professor. Nesse caminho, Terrazan et
al. (2008, p.87) perceberam mediante análise da organização e da articulação de componentes
de alguns currículos de cursos de formação de professores de Ciências “que ainda há muitas
limitações para a formação de uma identidade profissional que diferencie o professor da
Educação Básica de um bacharel atuante na área do conhecimento correspondente”. Os
autores indicam ainda que a diferenciação entre uma formação bacharelesca e uma formação
docente seja explícita, e possivelmente a PCC pode contribuir nesse sentido.
Nos objetivos da disciplina PCC1 (p. 111), destaca-se o trecho que estabelece que o
discente deve ser capaz de: “Compreender o papel do licenciado em Química dentro do
sistema de Educação Básica, enfocando os principais aspectos da transposição didática do
conhecimento”. Esse objetivo é o que mais se aproxima do conceito de PCC apresentado nas
normativas legais.
A disciplina “Prática como Componente Curricular 2” (PPC2, p. 112) é ministrada no
5º período e tem carga horária total de 90 horas. A ementa desta disciplina PPC2 designa que
sejam abordados “Aspectos didáticos avaliados na prática da elaboração de apresentação de
palestras, seminários, painéis, etc. em diversos assuntos voltados para a práxis pedagógica no
sentido do desenvolvimento social e profissional do licenciado em Química”, indica também
que as “Habilidades e competências” inerentes à disciplina consistem em: “Adquirir
conhecimentos técnicos na preparação de palestras, seminários, apresentações, etc.
Desenvolver práticas de apresentação. Orientações quanto à utilização de recursos
instrucionais” (p. 112).
A disciplina “Prática como Componente Curricular 3” (PPC3) que é ministrada no 6º
período e tem carga horária total de 90 horas, indica em sua ementa que a disciplina aborde:
As práticas educativas na Educação Básica: caracterização dos principais
aspectos da prática educativa. Documentos e ações organizadoras do
trabalho escolar: Projeto político pedagógico da escola: proposta pedagógica,
regimento escolar, plano de gestão, formação continuada etc. Propostas
curriculares para o ensino de Química: plano de curso, proposta curricular,
plano de aula. A Educação especial e inclusiva no Ensino de Química:
desafios e possibilidades. Objetivos gerais do Ensino de Química no Ensino
Básico, respostas tradicionais e tendências recentes. Modelos tradicional e
alternativo do processo de ensino-aprendizagem. Dificuldade de
aprendizagem de conceitos básicos de química, origens e conseqüências para
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o ensino. Elaboração de projetos de trabalho com o estudo de referenciais
teóricos que possibilitem a contribuição no espaço escolar. Análise das
dificuldades cognitivas dos estudantes do Ensino Básico no aprendizado de
conceitos químicos. (PPC13, p. 113)

É uma ementa com muitas pretensões. Para melhor compreender as indicações da
ementa, recorre-se aos objetivos da disciplina que são:
Diagnosticar e analisar as práticas educativas, em especial a prática no
ensino de química, com o olhar de pesquisador. Fomentar a reflexão crítica
dos alunos em relação ao ensino de Química. Discutir currículos e
programas de química visando fornecer subsídios para o estudante elaborar
propostas de programas para a Educação especial e inclusiva no Ensino de
Química. Confeccionar materiais pedagógicos para utilização na Educação
especial e inclusiva no Ensino de Química: testar o material produzido em
aulas práticas. Identificar questões problematizadoras no contexto escolar e
no ensino de química. Discutir os objetivos do Ensino de Química no nível
básico visando à formação do cidadão. Elucidar o significado da
aprendizagem a partir de diferentes tendências filosóficas: critérios para a
ocorrência da aprendizagem significativa. Analisar as concepções
alternativas de estudantes como subsídios para o planejamento de aulas de
química. Desenvolver a capacidade de análise das dificuldades cognitivas
dos estudantes do Ensino Básico no aprendizado de conceitos químicos.
Desenvolver seqüência didáticas explorando as concepções alternativas dos
alunos. (PPC13, p. 114)

O PPC13 indica no início do documento que são destinadas 400 horas do curso a PCC,
porém só é possível encontrar ao longo do documento as três disciplinas listadas acima que
dão conta dessas horas, contudo, o somatório da carga horária dessas disciplinas é de 255
horas, ficando assim um déficit de 145 horas para o cumprimento da normativa legal. Em
nenhum outro momento o PPC13 indica de que forma essas horas restantes são inseridas no
curso de formação.
Guimarães e Rosa (2006, p. 3) indicam que devido à falta de clareza na legislação que
norteia a reformulação dos cursos de formação de professores é razoável esperar que
interpretações dessas normativas adquiram tons próprios pelos agentes que as interpretam,
levando em conta que “a legislação atual tem como característica a flexibilidade e certa
indefinição, quando não ambiguidade de conceitos”. Admite-se que as IES são responsáveis
pela interpretação da legislação e, portanto, devem se comprometer com a formação docente
no sentido de buscar uma compreensão das normativas legais a fim de promover efetivas
melhoras na estrutura curricular dos cursos de formação docente. Nessa subcategoria estão os
projetos pedagógicos que apesar dessa falta de clareza, optaram por uma forma de inserção da
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PCC no currículo: criando disciplinas, indicando que esses projetos pedagógicos buscam
atender as exigências legais relativas à PCC.

4.1.2 Inserção da PCC em disciplinas já existentes na matriz curricular dos cursos.
Em relação à segunda subcategoria, na qual estão sete PPC analisados, que alocam as
horas de Prática como Componente Curricular distribuindo-as em disciplinas do curso, tanto
em disciplinas da área pedagógica quanto em disciplinas voltadas para a formação técnicocientífica Admite-se que essa sistemática de inserção das horas de PCC, atende aos critérios
estabelecidos legalmente e pode ser um formato que gera bons resultados para a formação
docente.
É, contudo, necessário levar em consideração que essa configuração de inserção
envolve muitos componentes curriculares dos cursos de formação docente e por consequência
diversos professores, e esse fato pode levar a problemas de concretização da Prática como
Componente Curricular, considerando que o professor responsável pela disciplina que contém
parte da carga horária destinada à PCC, pode não direcionar o tempo pré-determinado para o
seu real fim. Sobre essa questão, da inserção da PCC estar em disciplinas já existentes no
curso e nas quais os docentes são responsáveis pela implementação de atividades voltadas
para esse fim dentro das referidas disciplinas, Torres e Maestrelli (2013) alertam que sempre
há a possibilidade de atividades de PCC não serem bem realizadas. Brandalise e Trobia (2011,
p. 355) observaram fragilidades relativas ao desenvolvimento da PCC em disciplinas que
destinavam parte da carga horária para esse fim como a “desvalorização da disciplina por
parte de alguns alunos e docentes envolvidos diretamente ou indiretamente no curso”, e essa
desvalorização pode comprometer a efetivação da PCC nos cursos de formação de
professores.
A respeito da inserção de horas relativas à PCC em disciplinas que abordam o
conhecimento técnico-científico o parecer (CNE/CES nº 15/2005), afirma que:
as atividades caracterizadas como prática como componente curricular podem ser
desenvolvidas como núcleo ou como parte de disciplinas ou de outras atividades
formativas. Isto inclui as disciplinas de caráter prático relacionadas à formação
pedagógica, mas não aquelas relacionadas aos fundamentos técnico-científico
correspondentes a uma determinada área do conhecimento. (BRASIL, 2005, p. 3)
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Essa afirmação do parecer nos faz pensar que não é possível que as PCC estejam
inseridas em disciplinas específicas, de “caráter prático”, que seriam aquelas disciplinas
voltadas ao caráter experimental da Química, ou seja, disciplinas voltadas à prática de
laboratório.
Ainda que a legislação admita que horas de PCC estejam alocadas em disciplinas que
tratam do conhecimento técnico-científico, desde que não sejam disciplinas de caráter
experimetal, é preciso observar em que condições essas horas são alocadas nessas disciplinas,
pois há o risco destas horas não serem de fato efetivadas, pois como alerta Maldaner (2008), é
difícil a implementação das 400 horas de PCC, por esbarrar-se na falta de profissionais da
área específica de ensino de Química, para ocupar tempos e espaços nos cursos de formação
de professores. Essa falta de profissionais formadores da área de Ensino de Química nos
cursos de licenciatura pode ser um elemento de obstacularização em termos de concretização
de propostas de implementação da PCC com esse viés.
Inicia-se a análise dos PPC inseridos nessa subcategoria “Inserção das PCC em
disciplinas já existentes na matriz curricular dos cursos” pelo PPC4. Na parte do texto
destinada à identificação do curso, encontra-se a seguinte informação: “Prática como
componente curricular 540 (quatrocentas) horas, carga horária total: 3220h”, curioso perceber
que o numeral cardinal não corresponde ao numeral escrito respectivo, ficando portanto, a
dúvida: são 540 horas ou são “quatrocentas” horas?
Continuando a leitura do texto do PPC4, observa-se que na Tabela 1 do documento é
apresenta a “Matriz Curricular do curso”, na qual são listadas todas as disciplinas do curso,
inclusive em qual delas, parte da carga horária é destinada a PCC. Segue no quadro nove, a
descrição das disciplinas:
Quadro 9 – Disciplinas relativas à Prática como Componente Curricular no
PPC4
Período que está inserida a

Disciplina

Carga horária (horas)

disciplina

destinada à PCC dentro de
cada disciplina

1º

Fundamentos da Química

1º

Práticas
Laboratoriais
Química
Integração
ao
curso

1º

licenciatura em química

20
em

10

de

20
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2º

Transformações químicas

20

2º

Metodologia científica

20

3º

Química orgânica estrutural

20

3º

Química inorgânica

20

3º

História da química

20

4º

Reações orgânicas

20

4º

Fundamentos da Biologia

20

4º

Didática geral

20

4º

Libras

20

5º

Química Analítica Quantitativa

20

5º

Termodinâmica

20

5º

20

6º

Metodologia do Ensino de
Ciências e Química
Química analítica quantitativa

6º

Físico-Química das soluções

20

6º

Bioquímica

20

6º

Prática

para

o

Ensino

20

de

20

40

7º

Instrumentação para o Ensino de
Ciências e Química
Pesquisa em Ensino de Ciências
e Química
TC I

8º

Química Ambiental

20

8º

Política e Gestão Educacionais

20

8º

TC II

30

Química
7º
7º

30
30

Carga horária total: 540 horas
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, com base na matriz curricular do PPC4.

O somatório das horas em cada disciplina é de 540 horas, desfazendo o mal entendido
da informação dada na identificação do curso, o que permite concluir que se tratou apenas de
um erro de digitação. Como a determinação legal é de que 400 horas do curso sejam
destinadas à Prática como Componente Curricular, o PPC4 vai além dessa quantidade de
horas estabelecidas legalmente.
Há no texto do PPC4 um quadro no qual são apresentadas as disciplinas em que a
PCC está inserida, indica quantas horas de cada disciplina serão destinadas a esse componente
curricular e quantas horas serão destinadas a outras atividades. Essa forma de inserção da
Prática como Componente Curricular nas disciplinas é recorrente nos demais projetos
pedagógicos pertencentes a essa subcategoria, e é uma forma que está respaldada legalmente,
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no Art. 12 da Resolução (CNE/CP 1/2002), que estabelece no 2º parágrafo: “A prática deverá
estar presente desde o início do curso e permear toda a formação do professor” e no 3º
parágrafo a Resolução direciona que essa “prática” esteja “no interior das áreas ou das
disciplinas que constituírem os componentes curriculares de formação, e não apenas nas
disciplinas pedagógicas, todas terão a sua dimensão prática” (BRASIL, 2002a), e no Parecer
(CNE/CES 15/2005) que determina que as atividades caracterizadas como PCC “podem ser
desenvolvidas como núcleo ou como parte de disciplinas ou de outras atividades formativas”
(BRASIL, 2005, p. 3).
Seguindo na análise, outro projeto pedagógico que se insere nessa subcategoria é o
PPC7. Na sua parte introdutória encontra-se a informação de que a carga horária do curso é de
2980 horas, no texto há a afirmação de que na carga horária total “já estão incluídas as horas
de estágio supervisionado, Práticas curriculares e atividades extracurriculares” (p. 5). Já no
tópico “Carga horária do Curso”, o texto estabelece que “o currículo apresenta uma carga
horária total de 3.020 horas correspondendo a 151 créditos de atividades acadêmicas
obrigatórias, distribuídos em Disciplinas, Estágio Curricular Supervisionado e Atividades
Complementares e Práticas curriculares” (p.16). No entanto, em outro trecho do PPC7, em
que é apresentada a carga horária no currículo de Licenciatura em Química, a carga horária
total é de 2.990 horas. A informação é confirmada no item “Duração do Curso” que determina
que “O curso tem carga horária total de 2.990 horas, sendo 1.990 horas de disciplinas, 400
horas de Estágio Supervisionado em Ensino de Química, 400 horas de práticas como
componentes curriculares e 200 horas de Atividades Complementares extracurriculares”
(p.19). Logo, observa-se que há uma série de equívocos em relação à carga horária desse
curso, dificultando a compreensão desse aspecto do documento do projeto pedagógico.
No item “Organização Curricular” é apresentado que a PCC relaciona-se ao
envolvimento do discente em “oficinas de práticas pedagógicas desde o início do curso” nas
quais são desenvolvidas as atividades relativas a este componente curricular. Ao propor que o
discente participe de “oficinas” pedagógicas, o texto remete a ideia de que sejam apenas
executadas algumas tarefas dentro das disciplinas em que a Prática como Componente
Curricular se insere. Fernandes (2004) acautela a esse repeito, indicando que a teoria deve
estar dialeticamente imbricada com a prática, pois uma vez dissociadas a prática fica reduzida
à mera execução de tarefas ou a uma ação sem reflexão.
Em uma tabela, do PPC7, intitulada “Matriz Curricular – Licenciatura em Química”
estão listadas todas as disciplinas do curso, inclusive aquelas em que parte da carga horária é
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destinada a “Prática pedagógica” a qual se admite ser a PCC, que seguem listadas no quadro
dez.

Quadro 10 - Disciplinas em que parte da carga horária é destinada à PCC no
PPC7
Período que está inserida a
disciplina
1º
2º
2º
3º
4º
4º
4º
5º
5º
5º
6º
7º
7º
7º
8º
8º
8º

Disciplina
Química Geral Experimental
Física Experimental I
Metodologia Científica
Didática
Química Orgânica Experimental
Física Experimental II
Físico-Química Experimental I
Análise Orgânica Experimental
Química Analítica Qualitativa
Experimental
Prática de Ensino Aplicada à
Química
Química Analítica Quantitativa
Bioquímica Experimental
Química
Inorgânica
Experimental
Físico-Química Experimental II
Química Ambiental
Físico-Química Experimental III
Políticas Públicas na Educação
Brasileira
LIBRAS

Carga horária destinada a
PCC (horas)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
40
20
20
40
20
20
20
20

20
Carga horária total: 400
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, com base na matriz curricular do PPC7.
8º

Observa-se que a maioria das disciplinas em que estão inseridas horas de PCC são
aquelas disciplinas voltadas para o ensino do conteúdo específico de Química, e que são
voltadas para o “experimental”, ou seja, aquelas de caráter prático, o que não é admito no
Parecer (CNE/CES 15/2005). Esse fato pode indicar um entendimento da Prática como
Componente Curricular como algo puramente prático, ou até mesmo que há uma confusão de
PCC com a prática de laboratório. Mesquita (2010) afirma que há tempos nos cursos de
ciências prevalece o enfoque nas atividades experimentais, e ressalta que:
é preciso superar a ideia de que a prática de laboratório se reduz ao trabalho
de bancada. Segundo Hodson (1988), o trabalho prático inclui outras
atividades como o uso de computadores, demonstrações feitas pelo

84

professor, uso apresentações de vídeos/filmes apoiados por registro de
dados, confecção de modelos, etc. (MESQUITA, 2010, p. 97)

Em relação às ementas das disciplinas que são indicadas como aquelas em que a
Prática como Componente Curricular é alocada, contém na redação a expressão “Prática
pedagógica”, porém não especificam com exatidão em que consistem as atividades de PCC. É
recorrente nessas ementas temas como: metodologias de ensino alternativas e experimentação
para educação básica. Esse fato reforça que o PPC7 admite a Prática como Componente
Curricular como algo voltado para a “prática” do professor e/ou prática voltada à
experimentação. Até pode-se admitir que a PCC contribua para maior envolvimento do futuro
professor com a experimentação, não é possível admitir contudo, que ela seja voltada
exclusivamente para esse fim, pois não seria esse o objetivo da inserção desse componente
curricular nos cursos de formação de professores.
Nessa mesma subcategoria de análise, encontra-se o PPC9 o qual a carga horária total
do curso é de 3084 horas e que 400 horas são de Prática como Componente Curricular. O
documento prescreve que “a Prática deve permear todos os componentes curriculares
teóricos” (p. 19) e pela leitura do documento é possível admitir a presença da PCC em
algumas disciplinas, devido à inserção da expressão “prática de ensino” em suas ementas.
Contudo, não há determinação de qual a carga horária exata destinada à PCC e nem em que
período a disciplina é ministrada. As disciplinas as quais em suas ementas encontra-se a
expressão “prática de ensino” são: Transformações Químicas; Estrutura e Propriedades da
Matéria; Geometria Analítica; Cálculo I; História da Química; Química dos Elementos;
Probabilidade e Estatística; Química Inorgânica; Cálculo II; Física Geral; Química Orgânica I;
Eletricidade e Magnetismo; Química Analítica Qualitativa; Química Orgânica II;
Termodinâmica; Química Analítica Quantitativa; Metodologia do Ensino de Química; FísicoQuímica das Soluções; Oficina de Ensino de Química; Bioquímica; Química Ambiental;
Introdução aos Métodos Instrumentais de Análise.
Não é clara, portanto no PPC9, a forma de aproveitamento da carga horária de PCC
nas disciplinas em que supostamente essa está inserida. Torres e Maestrelli (2013) indicam
que a Prática como Componente Curricular pode promover impacto na formação docente e
chamam a atenção para o fato de haver nos cursos de formação de professores situações em
que as atividades de PCC não são bem realizadas. Alertam que a distribuição “democrática”
da carga horária destinada a PCC no currículo e a possibilidade de seu desenvolvimento em
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qualquer disciplina do curso, talvez não seja a melhor estratégia institucional de inserção
desse componente curricular.
O PPC10 também aloca a Prática como Componente Curricular em disciplinas e
estabelece que das 3084 horas totais do curso, 400 horas sejam de PCC. A Prática como
Componente Curricular é tratada no item “4.6 A Prática e o Estágio Supervisionado” e no
subitem “4.6.1. Prática como componente curricular: projetos investigativos temáticos e/ou
interdisciplinares e o trabalho final de conclusão de curso”.
No item “4.4 Matriz Curricular” que em que estão listadas todas as disciplinas do
curso, não há o indicativo de qual carga horária é destinada à PCC, contudo estão listadas as
disciplinas por períodos, sendo possível assim por meio do nome da disciplina saber em qual
período essa está sendo ministrada.
Como o PPC9, o PPC10 só indica a presença da Prática como Componente Curricular
na disciplina escrevendo a expressão “Prática de ensino” ao final da ementa das disciplinas,
que estão listadas no quadro a seguir:
Quadro 11 – Disciplinas em que estão inseridas a Prática como Componente
Curricular do PPC10
Disciplinas que contém a expressão “prática de
ensino” na ementa
Transformações Químicas
1º
Estrutura e propriedade da matéria
1º
Geometria analítica
2º
Cálculo I
2º
História da Química
2º
Química dos Elementos
2º
Probabilidade e Estatística
3º
Química Inorgânica
3º
Cálculo II
3º
Física Geral
3º
Química Orgânica I
4º
Eletricidade e magnetismo
4º
Química Analítica Qualitativa
4º
Química Orgânica II
5º
Termodinâmica
5º
Química Analítica Quantitativa
5º
Metodologia do Ensino de Química
6º
Físico-Química das Soluções
6º
Oficina de Ensino de Química
7º
Bioquímica
7º
Química Ambiental
8º
Introdução aos métodos instrumentais de análise
8º
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, com base no ementário do PPC10.
Período em que a disciplina é ministrada
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No item “4.6 A Prática e o Estágio Supervisionado” do PPC10 (p. 55), no subitem
“4.6.1. Prática como Componente Curricular: Projetos Investigativos Temáticos e/ou
Interdisciplinares e o Trabalho Final de Conclusão de Curso” são caracterizadas as atividades
de PCC. Nesses itens o documento afirma que as atividades de Prática como Componente
Curricular devem contribuir para o “aprimoramento das práticas investigativas, da elaboração
e execução de projetos relacionados aos conteúdos curriculares e da proposição e execução de
projetos de natureza interdisciplinar”. Além disso, o texto salienta que essas atividades devem
ser realizadas do 1º ao 6º período do curso, complementando que:
poderão ser desenvolvidas por meio de projetos temáticos, projetos
interdisciplinares, participação de programas de iniciação à pesquisa, de
iniciação à docência, por meio do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID) e outros, tendo como perspectiva a articulação
de um processo formativo fundamentado nos procedimentos de investigação,
interpretação e explicação de situações históricas, sociais, culturais e
econômicas da sociedade na interface com as questões relativas à educação.
(PPC10, p. 55)

Sobre a forma de inserção da Prática como Componente Curricular no PPC10,
destaca-se a questão de que a proposta pedagógica vincula esse componente curricular ao
Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID), um programa que foi lançado em
dezembro de 2007 a partir de um edital MEC/CAPES/FNDE, em uma chamada pública que:
operacionaliza o Programa de Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
- PIBID, como ação conjunta do Ministério da Educação, por intermédio da
Secretaria de Educação Superior - SESu, da Fundação Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, e do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, com vistas a fomentar a
iniciação à docência de estudantes das instituições federais de educação
superior e preparar a formação de docentes em nível superior, em cursos de
licenciatura presencial plena, para atuar na educação básica pública.
(BRASIL, 2007, p. 1)

Vale ressaltar que no item “9. Disposições Gerais” dessa chamada pública fica claro
que esse é um programa que pode findar a qualquer momento ao estabelecer que ela “poderá
ser revogada ou anulada a qualquer tempo, no todo ou em parte, por motivo de interesse
público ou exigência legal, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de
qualquer natureza” (BRASIL, 2007, p. 8). Mesmo sendo o PIBID um programa finito, o
PPC10 estabelece que a efetivação da PCC no curso de Licenciatura em Química esteja
vinculada a essa programa.
O PPC10 (p. 56) admite que o Trabalho Final de Conclusão de Cursos (TCC) seja
associado à Prática como Componente Curricular, quando institui que “a elaboração e defesa

87

do trabalho final de conclusão de curso, o que ocorrerá no 7º e no 8º período e deverá constar
no Plano de Curso de cada disciplina” que aloca as horas de PCC e institui também que os
projetos desenvolvidos para esse fim tratem de questões “relativas à educação”. Entende-se
que associar a PCC ao trabalho de conclusão de curso é uma opção válida no que diz respeito
a efetivação desse componente curricular nos cursos de formação de professores. Desde que,
como sugere o PPC10, a pesquisa seja desenvolvida voltando-se para temas relativos à
educação e não para temas relativos aos conhecimentos técnico-científicos de Química
apenas. Admite-se que para ser considerado como parte da PCC o trabalho de conclusão de
curso tem que contribuir na formação do futuro professor, sendo necessário, portanto, que o
discente desenvolva uma pesquisa voltada para esse fim.
Pereira (2011b, p. 26) entende que “pesquisa” é a palavra chave quando ensino e
currículo são tratados de um modo crítico e estratégico e que
um “projeto de pesquisa” não significa apenas “investigar atitude sobre o
ensino e o currículo” mas também “um domínio específico da ação
estratégica será selecionada para uma investigação mais sistemática e
continuada”. De acordo com, Carr e Kemmis (1986, p. 40), “um tipo de
pesquisa que ele sugere requer que os professores se tornem figuras críticas
na atividade de pesquisa”. (PEREIRA, 2011, p. 26)

Essa citação de Pereira (2011b) permite reafirmar que, ao associar a PCC a projetos de
pesquisa, o PPC10 indica uma configuração de efetivação desse componente curricular que
possibilita a formação de professores críticos. Contudo, o mesmo autor (2011, p. 28) alerta
para o fato de que as organizações internacionais conservadores, incluindo o Banco Mundial,
“têm recentemente cooptado o discurso da ‘pesquisa dos educadores’ para manter seu
controle sobre os programas de formação de professores”. Tendo em vista esse cenário atual,
é
igualmente, essencial diferenciar concepções técnicas da “pesquisa dos
educadores”, as quais veem tal atividade apenas como ferramenta para a
melhoria do ensino, de concepções críticas, estrategicamente orientadas e
politicamente conscientes. O atual movimento dos educadores-pesquisadores
tem um potencial para se tornar um exemplo de um movimento global que
poderia lutar contra concepções conservadoras de formação docente.
(PEREIRA, 2011b, p. 28)

No PPC11 (p. 13), a Prática como Componente Curricular é abordada no item “A
Prática e o Estágio Supervisionado” e estabelece que a “prática” deve permear o currículo
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como um todo “vinculando-se ao desenvolvimento de disciplinas de caráter geral, específico,
pedagógico e as Atividades Acadêmico-Científico-Culturais, possibilitando a integração
contínua, horizontal e vertical do currículo”. O documento prevê ainda que essa “prática”
deve estar inserida em cada disciplina, “para que se efetive na vivência cotidiana do currículo,
deverá ser explicitada metodologicamente nos planos de ensino e registrada nas respectivas
pautas”.
Na Matriz Curricular são listadas as disciplinas em que parte da carga horária é
destinada a “prática”. Admite-se ser essa “prática” é a PCC, devido ao esclarecimento dado
no item “A Prática e o Estágio Supervisionado” (p. 13) e pelo somatório dessa carga horária
de cada disciplina que é de 405 horas.

Quadro 12 – Disciplinas do PCC11 que destina parte dos créditos a Prática como
Componente Curricular.
Período

Disciplinas que contém créditos destinados à
PCC

Créditos destinados
a PCC na disciplina

Língua Portuguesa I

01

Sociedade, Cultura e Educação

01

Fundamentos de Matemática I

01

Teorias da Educação

01

Teologia e Formação de Professores

01

Psicologia da Educação I

01

Políticas Educacionais

01

4º

Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico

01

5º

LIBRAS

02

Química Orgânica Básica

01

História da Química

03

Filosofia

01

Química Inorgânica

02

7º

Metodologia do Ensino de Química I

02

8º

Metodologia do Ensino de Química II

02

1º

2º

3º

6º

8º

03
Experimentos Didáticos no Ensino da Química
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Total de créditos: 245
créditos
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, com base na matriz curricular do PPC11.

Apesar de estipular a carga horária destinada a PCC dentro de cada disciplina por
créditos ao final da tabela que traz a Matriz Curricular o documento indica que o somatório
desses créditos é de 405 horas de “prática”. Em grande parte do texto do PPC10 a PCC é
denominada como “prática”, porém apresenta um item denominado “Prática como
componente curricular” que esclarece que:
A prática como componente curricular será trabalhada ao longo dos oito
períodos do curso, principalmente pelas disciplinas descritas na grade
curricular e que articulam os conhecimentos de formação geral, específica e
pedagógica. Será realizada com 27 créditos num total de 405 horas. A
prática em cada semestre seguirá um eixo temático conforme especificado a
seguir: 1.o Semestre: Sociedade e Educação; 2.o Semestre: Educação e
Práticas Sociais; 3.o Semestre: Sistema Educacional Brasileiro; 4.o Semestre:
A escola como instituição social; 5.o Semestre: O ensino e a construção da
cidadania; 6.o Semestre: O ensino da Química; 7.o Semestre: O professor de
Química e os novos paradigmas; 8.o Semestre: O professor na sala de aula
(PPC10, p. 27 e 28, grifo nosso)

O PPC10 indica que são 27 créditos destinados a PCC, mas só estão descritos 24
créditos na matriz curricular. Quanto à questão da “prática” estar em cada semestre na forma
de “eixos temáticos” não há maiores esclarecimentos sobre a forma como isso é realizado de
fato nas disciplinas, inclusive na ementa das disciplinas citadas acima às quais, parte da sua
carga horária é destinada a PCC, também não há indício da forma que são trabalhadas as
atividades voltadas para esse fim. Neto e Silva (2014) pautando-se nas normativas legais
afirmam que a Prática como Componente Curricular pode ser entendida como:
(a) Uma estratégia para a problematização e a teorização de questões
pertinentes ao campo da educação e a área de ensino de..., oriundas do
contexto direto com o espaço escolar e educacional e com o espaço de
vivências e experiências acadêmicas ou profissionais; e (b) um mecanismo
para viabilizar a integração entre os diferentes aportes teóricos que compõem
a investigação científica e os campos de conhecimento em educação e ensino
de... (NETO; SILVA, 2014, p. 897)

5

O texto do PPC11 se refere à carga horária destinada a Prática como Componente Curricular ora em horas –
405 – e ora em créditos. O quadro 12 foi confeccionado com base na matriz curricular do projeto pedagógico
que traz a informação em créditos.
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As atividades de PCC nos cursos de formação podem ser vistas como um momento

privilegiado da formação docente, tendo em vista a possibilidade de essas atividades “articular
o conhecimento conceitual da ‘matéria de ensino’ como os conteúdos a serem ensinados na
Educação Básica, considerando condicionantes, particularidades e objetivos de cada unidade
escolar” (TERRAZZAN et al, 2008, p. 75).
Ainda nessa subcategoria, está o PPC12, de um curso com carga horária total de 3050
horas. No item 7.10. “Atividade de Prática como componente curricular” cita o Art. 12 da
Resolução (CNE/CP nº 01/2002), admitindo que a prática deva ser trabalhada “§ 3º No
interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os componentes curriculares de
formação, e não apenas nas disciplinas pedagógicas, todas terão a sua dimensão prática”
(BRASIL, 2002, p. 6).
Na tabela do PPC12 que apresenta a Matriz Curricular do curso estão listadas as
disciplinas em que parte dos créditos são destinados ao que o documento chama de “Prática
curricular”, como se lê no quadro abaixo:

Quadro 13 – Disciplinas que contém parte dos seus créditos totais destinados à
Prática como Componente Curricular no PPC12.
Período

Disciplina

Créditos destinados a PCC

1º

Fundamentos do Ensino de
Química - I

2

1º

2

2º

Leitura e Produção de Texto Redação Científica
Estatística e Informática

2º

Psicologia da Educação – I

1

2º

Fundamentos do Ensino de
Química – II
Psicologia da Educação II

2

Didática das Ciências para a
Formação de Professores
Prática de Ensino de Química – I

4

Novas Tecnologias aplicadas ao
Ensino de Química
Libras

4

Prática de Ensino de Química –
II
Prática de Ensino de Química –
III
Instrumentação para o Ensino de

2

3º
4º
5º
6º
6º
6º
7º
8º

2

1

2

2

2
4
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Química
Prática de Ensino de Química IV

8º

2
Total de créditos: 32

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, com base na matriz curricular do PPC12.

Conclui-se assim que as duas únicas informações sobre como são efetivas as horas de
PCC no PPC12 são, portanto, as de que:


a inserção da PCC no curso de formação ocorre ao longo de todo o

curso de formação, devido a citação da Resolução (CNE/CP nº 01/2002) no projeto
pedagógico que determina esse modo de inserção;


e o indicativo na matriz curricular de quais disciplinas destinam parte

dos créditos, da carga horária, a PCC, sendo essa informação confirmada no ementário
das disciplinas.
Seguindo na análise, no PPC14, constata-se que o curso tem carga horária total de
2872 horas. No item 6 “Estrutura curricular” é apresentada uma tabela indicando em quais
disciplinas a PCC se insere, conforme explicitado no quadro 14.

Quadro 14 – Disciplinas que contém parte dos seus créditos totais destinados à
PCC no PPC14
Período

Disciplina

Carga horária destinadas a
PCC (horas)

1º

Transformações Químicas

32

1º

Fundamentos Filosóficos e
Sócio- Históricos Educação
Estr. Prop. da Matéria
Química Analítica Experimental
Qualitativa
Físico Química Experimental 1
Química e Sociedade
Química Analítica Experimental
Quantitativa
Psicologia da Educação 1
Química Orgânica Experimental
1
Psicologia da Educação 2
LIBRAS
Didática
Inorgânica Experimental
Instrumentação para o Ensino
FQ Experimental 2

32

2º
2º
2º
2º
3º
3º
3º
4º
5º
5º
6º
6º
7º

16
16
16
16
16
32
16
32
16
32
16
32
16
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32
32
Total da carga horária: 400
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, com base na estrutura curricular do PPC14.
7º
8º

Química Ambiental
Políticas Educacionais

No ementário das disciplinas que possuem carga horária destinada à PCC, não é
possível encontrar indícios de como são realizadas estas atividades. Kasseboehmer e Farias
(2012, p. 106) verificaram inclusive em outros trabalhos (KASSEBOEHMER; FERREIRA,
2008; MARQUES; FERREIRA, 2009), que por vezes a IES está “aproveitando a carga horária de
preparo para o exercício da docência para o desenvolvimento de mais conteúdo técnicocientífico”. O fato de alocar parte da carga horária de PCC em disciplinas voltadas ao ensino do
conteúdo técnico-científico sem indicar de que forma a Prática como Componente Curricular se
insere nessas disciplinas, pode ser indício de que o PPC14 reforça a concepção estagnada de
que “ser professor limita-se a conhecer o conteúdo da disciplina” (KASSEBOEHMER;

FARIAS, 2012, p. 106), reforçando a ideia da formação docente pautada na racionalidade
técnica.
Por fim, o PPC que aloca as horas de Prática como Componente Curricular em
diversas disciplinas do curso é o PPC17. A carga horária total do curso é de 3075 horas. O
documento destina o item 3.1.19 (p. 63) para tratar da “Atividade prática como componente
curricular” e no texto é explicitado que são destinadas 400 horas para a PCC sendo essas
horas “divididas” nas “atividades de prática” dentro das disciplinas distribuídas ao longo do
curso. O PPC17 esclarece ainda que essa decisão de divisão da PCC em disciplinas foi
tomada pelo colegiado do Curso, devido à percepção de que essa maneira de inserção
facilita a aplicação dos conceitos teóricos na dimensão real e verdadeira do
cotidiano aprimorando os conhecimentos através da aplicação, possibilitando
que as dúvidas sejam elucidas no transcorrer do processo e finalmente
instrumentalizar os futuros professores com o “saber fazer”. (PPC17, p. 64)

Ainda, o item 3.1.19 (p. 64), do PPC17, determina que as atividades de PCC sejam
desenvolvidas conforme o plano de curso de cada professor, e que cabe ao docente identificar
ao longo de cada bimestre qual o melhor momento para “a aplicação de seu projeto de
prática”. O documento do PPC17 (p. 64) prevê que um Coordenador Adjunto de Prática
Curricular seja o responsável por colher bimestralmente “relatórios das atividades
efetivamente desenvolvidas pelos professores e repasse ao Coordenador Pedagógico que
consolida e compila os relatórios para apreciação da direção da unidade”. Torres e Maestrelli
(2013) alertam para essa “escolha livre” por partes dos professores acerca da melhor forma de
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implementação da PCC em sua disciplina, pois sempre há a possibilidade de atividades de
PCC não serem bem realizadas.
No ementário encontram-se as disciplinas nas quais estão destinadas parte da carga
horária à PCC, são elas:

Quadro 15 – Disciplinas que contém parte dos seus créditos destinados à Prática
como Componente Curricular no PPC17
Ano em que está inserida a

Disciplina

Carga horária destinada à

disciplina

PCC (horas)

1º

Leitura e Produção de Texto

12

1º

Psicologia da Educação

10

1º

Química

Fundamental

e

20

Experimental
1º

Cálculo Diferencial e Integral

20

1º

Física Básica

24

1º

Fundamentos de Biologia

24

1º

Epistemologia

12

das

Ciências

Humanas
1º

Introdução a Informática

12

2º

Matemática Aplicada à Química

24

2º

Fundamentos

Química

10

Inorgânica

20

Inorgânica

10

da

Inorgânica
2º

Química
Experimental

2º

Química
Experimental

2º

Física para Química

10

2º

Probabilidade e Estatística

10

2º

Didática e Materiais do Ensino

22

da Química
2º

Química Orgânica Experimental

22

3º

24

3º

Reações Orgânicas
Mecanismos
Química Inorgânica

3º

Fundamentos da Físico-Química

10

3º

Química Analítica

10

e

seus

24
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3º

Química Analítica Experimental

10

3º

Físico-Química Experimental

24

3º

Projeto

Para

o

Ensino

de

10

Química
3º

Técnica de Pesquisa

10

4º

Química do Meio Ambiente

10

4º

Físico-Química

24

4º

Bioquímica

24

4º

Análise Química Instrumental

24

4º

Mineralogia

12
Carga horária total: 478

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, com base no ementário do PPC17.

A despeito de o somatório da carga horária destinada a PCC nas disciplinas ser de 478
horas, o documento informa que o total é de 426 horas de PCC. Como se nota há diversos
equívocos em alguns PPC no que se refere à carga horária destinada à Prática como
Componente Curricular. Isso pode denotar uma falta de cuidado, por parte das IES, em
relação à implementação da PCC deixando entender também, em alguns momentos, que a
inserção das horas nos documentos acontece, apenas, com o objetivo de atender às normativas
sem haver a real preocupação com a perspectiva de contribuição dessas horas no processo
formativo.
Na ementa de algumas disciplinas do PPC17 estão previstas atividades de PCC, mas
na maioria delas o que se nota são apenas os conteúdos específicos a que se destina o
componente curricular. Chama a atenção o fato de disciplinas como: “Cálculo Diferencial e
Integral”, “Física Básica” e “Fundamentos da Biologia” conterem atividades de PCC, já que o
curso de formação é para professores de Química. Manrique e Perentelli (2008, p. 11684) ao
analisarem o discurso de professores formadores participes do movimento de reestruturação
da licenciatura, tendo em vista as exigências legais relativas a PCC, entenderam que esses
discursos “dão indícios que as disciplinas de Práticas são trabalhadas sem articulação direta
com todas as outras disciplinas”, fato que pode reforçar ainda mais a dicotomia teoria e
prática no curso de formação docente.
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De um modo geral o que se observa nos PPC que destinam parte da carga horária das
disciplinas para atender as horas de PCC é que o foco principal da disciplina é o conteúdo
específico a que ela se destina, assim é possível que as atividades voltadas a PCC fiquem em
segundo plano e pode ser que em muitos casos, por diversos motivos, essas atividades de fato
nem se concretizem.

4.1.3 Inserção da PCC de forma híbrida
Nessa subcategoria estão os PPC que inseriram a Prática como Componente Curricular
na sua matriz de forma híbrida, ou seja, parte das 400 horas está inserida em disciplinas e
outra parte dessa carga horária está inserida na realização de projetos de pesquisa.
O PPC15 traz no tópico “Princípios Norteadores Para a Formação Profissional”, no
item “Articulação entre teoria e prática” algumas informações sobre as atividades de PCC.
Um dos trechos encontra-se transcrito a seguir:
[...] momento em que o discente terá oportunidade de articular os aspectos
teóricos aos práticos, o qual deverá ocorrer em todo período que estiver
realizando o curso de Licenciatura em Química, será durante as atividades
das Práticas como Componente Curricular (PCC). As atividades do PCC
foram pensadas no sentido de contribuir para experiências do discente com a
prática da docência, no sentido de contribuir para fortalecer aspectos
importantes da docência, tais como: organização de materiais pedagógicos,
estruturas de disciplinas, planejamento de conteúdo, oratória etc. (PPC 15, p.
9)

Nota-se no trecho transcrito que a proposta vai além da legislação, no sentido de
configurar um desenho específico para a PCC relacionando-a à questões profissionais
pedagógicas, mesmo diante dos direcionamentos imprecisos das normativas legais relativas à
PCC. Real (2012, p. 60) vislumbra uma possível superação das dificuldades de interpreção
dessas imprecisões legais “na interação entre instituições formadoras e instituições de
educação básica, de forma a construir de fato uma marca para cada instituição, prescrita em
cada projeto pedagógico”, entendendo que há meios para que a PCC se efetive de fato na
formação docente.
No tópico “Estrutura Curricular” (p. 14) o documento indica que “A PCC está
organizada em atividades orientadas a serem realizadas pelos discentes fora da grade
curricular (ver item e, desta seção) e outra por meio da disciplina de Projeto de Pesquisa em
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Ensino de Química”. No item do PPC15 que trata da “Matriz curricular” no “Quadro 1.
Componentes Curriculares do Curso de Licenciatura em Química”, estão listadas as duas
disciplinas que compõe parte das atividades de PCC. São elas: “Projeto de Pesquisa em
Ensino de Química I” e “Projeto de Pesquisa em Ensino de Química II” ambas com carga
horária de 64 horas cada, totalizando 128 horas. Em outro quadro que trata da carga horária
total do curso, é estabelecido que 12,7% da carga horária total do curso (3144 horas), 400
horas são de PCC.
O PPC15 está nessa subcategoria por utilizar-se de duas formas distintas de inserção
da PCC no curso de formação de professores, sendo que 128 horas das 400 horas totais, estão
alocadas em duas disciplinas e a outra parte, 272 horas, é alocada em “atividades orientadas”
conforme determina o documento. No item “e”, mencionado acima, do tópico “Estrutura
Curricular”, com o título “Prática como componente curricular”, é onde se encontram as
informações relativas às duas formas de inserção da PCC no curso.
Quanto à forma de inserção em disciplinas, o documento esclarece que 128 horas
devem ser alocadas nas disciplinas de “Projeto de Pesquisa em Ensino de Química (PPEQ) I e
II, que estão relacionadas ao processo de ensinar pela pesquisa” (p. 48). Quanto ao objetivo
destas disciplinas, o documento indica que “no PPEQ I, os discentes serão instruídos em
como realizar um trabalho científico, entender os pressupostos do Educar pela Pesquisa e
aprender a realizar a coleta e tratamento de dados em educação. No PPEQ II, será
desenvolvido o projeto”.
Em relação às demais 272 horas, o documento prevê que sejam realizadas em forma
de atividades “desenvolvidas semestralmente, contando com a orientação de um docente do
curso” (p. 48), a respeito dessas atividades é definido que os discentes
terão que participar de atividades orientadas que visam o desenvolvimento
de práticas, tais como: elaboração de materiais didáticos de conteúdos
teóricos-práticos em química, organização de conteúdo em uma disciplina,
proposta e aplicação de novas metodologia de ensino de química,
desenvolvimento e aplicação da experimentação no ensino de química,
apresentação oral de conteúdos científico-cultural etc. A cada dois semestres,
será organizada uma Jornada de Química do XXX, onde os discentes
deverão apresentar seus trabalhos desenvolvidos no PCC. Para acompanhar
os processos do PCC, será nomeado um Coordenador de PCC, pertencente
ao quadro de docentes do curso de Química. Dentre as responsabilidades do
Coordenador de PCC, tem-se a organização da Jornada de Química do XXX
e acompanhamento das atividades dos discentes por meio de relatórios
semestrais. Cada docente poderá orientar por semestre no máximo 15
discentes. As atividades a serem desenvolvidas deverão obedecer ás normas
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regulamentares específicas do PCC, aprovada em reunião do colegiado e, em
seguida, pelo Conselho Diretor do Campus XXX. (PPC15, p. 48)

Esse trecho do documento mostra que há um comprometimento por parte dos sujeitos
que elaboraram o PPC com a efetivação da Prática como Componente Curricular no curso de
formação de professores em questão, e ainda indica que há uma preocupação de que as horas
de PCC contribuam para uma formação dos professores pela pesquisa. As Diretrizes
Curriculares Nacionais para a formação de professores, parecer (CNE/CP nº 009/2001, p. 34),
em relação aos “Princípios orientadores para uma reforma da formação de professores”,
afirma em um dos seus itens que “a pesquisa é elemento essencial na formação profissional do
professor”. E retomando o parecer (CNE/CP 28/2001, p. 9), há a afirmação de que “sendo a
prática um trabalho consciente cujas diretrizes se nutrem do parecer 9/2001, a fim de dar
conta dos múltiplos modos de ser da atividade acadêmico-científica”. Entende-se que associar
a PCC a projetos de pesquisa nos cursos de formação de professores é uma opção de
efetivação desse componente curricular, desde que a pesquisa desenvolvida seja voltada a
temas relativos à Educação em Ciências ou em Educação em Química, não sendo possível
admitir que os projetos de pesquisa, tenham temas relativos apenas aos conhecimentos
técnico-científicos de Química.
Considerando essa relação formação docente e pesquisa, Pereira (2011b, p. 26)
entende que esse é um modo no qual ensino e currículo são tratados de forma crítica e
estratégica. Contudo, o autor (2011, p. 28) alerta para o fato de que as organizações
internacionais conservadores, incluindo o Banco Mundial, “têm recentemente cooptado o
discurso da ‘pesquisa dos educadores’ para manter seu controle sobre os programas de
formação de professores”.
Tomando a abordagem do ciclo de políticas, especificamente o contexto de influência
que envolve a análise de influências globais/internacionais, nacionais, locais e a articulação
entre elas, pode-se discutir essa questão do possível controle que as organizações curriculares
mantém sobre os programas de formação de professores. Ball (2011, p. 100) denuncia o
surgimento de um “novo consenso” relativo à educação e a formação e alerta que:
Conceitos como “sociedade de aprendizagem”, “economia baseada no
conhecimento”, etc, são poderosas construções sobre políticas, geradas no
seio deste consenso. Servem e simbolizam o aumento da colonização das
políticas educativas pelos imperativos das políticas econômicas.
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Em vista disso, faz-se necessária a constante reflexão sobre de que modo a “pesquisa”
no curso de formação de professores, se é para reforçar uma ideia hegemônica ou para ser um
caminho de formação docente pautada na racionalidade crítica.

4.1.4 Ausência de clareza quanto à forma de inserção da PCC.
Nessa subcategoria estão os PPC que não são claros ao apresentar qual é de fato a
forma de configuração da Prática como Componente Curricular nos cursos de formação de
professores. Nessa subcategoria, retoma-se o referencial analítico adotado: a abordagem do
ciclo de políticas proposta por Bowe; Ball; Gold (1992) e Ball (1994), que propõe a análise da
trajetória de políticas educacionais, tendo em vista os contextos de influência, da produção do
texto e por fim o contexto da prática.
Os projetos pedagógicos de curso, os documentos norteadores dos cursos de nível
superior, são, no recorte dessa pesquisa, a representação material do contexto da prática.
Considera-se que o PPC de cada IES deveria ser o responsável pela implementação da
determinação legal prescrita nos documentos do CNE relativos à inserção da PCC nos cursos
de formação de professores, no tempo hábil estabelecido por lei. Nessa perspectiva, entendese que os projetos pedagógicos de curso presentes nessa subcategoria de análise, não são
claros quanto à efetivação da PCC em suas propostas, por diversos motivos, os quais
emergem nesse processo de discussão e análise.
Ball e Bowe (1992) admitem que a relação entre os textos políticos e o contexto da
prática não se configuram como unidirecional, mas sim se relacionam de forma cíclica. Nesse
sentindo, Costa (2012) compreende que:
numa sociedade que prima por valores democráticos, os atores sociais que
atuam no contexto da prática não agem como meros executores de propostas.
Eles promovem diálogos com as propostas oficiais reelaborando-as na
perspectiva de sintonizá-las com as características do contexto local e com
os interesses envolvidos. Em outras palavras, defendo que os discursos e
textos dos documentos oficiais sofrem processos de recontextualização, de
ressignificação e de hibridização, de maneira a legitimar determinados
discursos, ações e práticas em detrimento de outras. (COSTA, 2012, p. 92)

Portanto, entende-se que ao não serem claros em seus textos, os projetos pedagógicos
presentes nesta subcategoria foram incapazes de executar em suas propostas as determinações
das normativas legais relativas à PCC. Não sendo capazes de reelaborar suas propostas
pedagógicas nessa perspectiva.
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O PPC1 é um dos projetos dessa subcategoria, que estabelece já na introdução que a
carga horária do curso é de 3093 horas, sendo 2445 horas de demais atividades e as 648 horas
restantes de “Prática como componente”.
Esse PPC destina o item 6.1 para tratar da “Prática e o Estágio Supervisionado”, e
nesse tópico admite que a “prática” e o Estágio Supervisionado de forma inter-relacionada,
sejam “responsáveis pela integração, ao longo do curso, dos conteúdos de formação
humanística, pedagógica e específica, nas dimensões técnica, política e ética” (p.16), que essa
“prática” deve permear o currículo com um todo.
No item que traz a matriz curricular do curso, não é especificado em quais disciplinas
estão contempladas às horas de PCC. Na matriz curricular do curso, do PPC1, é apresentada
em um quadro, o qual indica na sua parte final que são destinadas 480 horas de “prática”.
Infere-se assim que o PPC1 apesar de justificar a existência da Prática como Componente
Curricular através do item “Bases legais” e apresentar um item sobre estas, não traz no texto
de que forma são de fato efetivadas.
O PPC2 cita as normativas legais relativas à PCC, inclusive a Resolução (CNE/CP
2/2002), indicando o conhecimento da expressão “Prática como componente curricular”.
Contudo, no item que estabelece qual é a forma de inserção e concepção do documento acerca
da PCC, utiliza como título para esse item a expressão “Prática de ensino”. O documento
apresenta um quadro com a carga horária do curso, explicitando o total de 3145 horas, sendo
400 horas de “Prática como Componente Curricular”. Quanto ao item “Prática de ensino” é
possível ler:
[...] o conteúdo curricular das 400 (quatrocentas) horas de prática de ensino
como componente curricular, vivenciadas ao longo do curso permitirá ao
licenciando a aplicação prática do conhecimento adquirido ao longo de
todo o curso. Visto que não existe uma disciplina que seja responsável
pela sistematização deste componente curricular, os alunos desenvolvem
ao longo do curso uma série de atividades, previamente estabelecidas, no
plano de curso, pelos professores. No conjunto das disciplinas do
período, são estabelecidas 50 horas em média. Estas atividades são
desenvolvidas concomitantemente com as aulas e registradas em documento
específico e arquivados pela coordenação do curso. (PPC 2, p. 27, grifo
nosso)

Essa é a única menção acerca da forma de inserção das horas de Prática como
Componente Curricular no curso encontrada no PPC2, menção essa muito vaga e que não
explica como são trabalhadas pelos docentes as atividades relativas a esse componente
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curricular, podendo indicar que a carga horária destinada a esse fim não está sendo de fato
aproveitada no curso.
O outro documento pertencente a essa subcategoria, o PPC3, determina que das 3.145
horas, 400 horas sejam de “Pratica como componente curricular”. Cita a Resolução (CNE/CP
2/2002, p. 21) e na matriz curricular a 44º das 45 disciplinas do curso recebe o nome de PCC
com carga horária de 400 horas. Essas são as únicas informações encontradas no projeto
pedagógico sobre a PCC. O PPC3 apresenta semelhança com o PPC2.
De modo geral, o que se observa, nos PPC1, PPC2 e no PPC3 é que demonstram
conhecimento da determinação legal de inserção de 400 horas de Prática como Componente
Curricular em suas propostas pedagógicas para a formação de professores. Entretanto, a falta
de clareza em relação ao modo como essas horas são trabalhadas dentro dos cursos de
formação de professores, pode estar relacionada ao fato de que não houve por parte dos
sujeitos responsáveis pela elaboração dos PPC em questão, entre outros motivos, o
entendimento da proposta legal de inserção da Prática como Componente Curricular.
Kasseboehmer e Farias (2012) ao investigarem os conteúdos abordados em disciplinas
de interface que são associados à PCC, concluem que não é possível levantar a concepção de
Prática como Componente Curricular em praticamente metade dos 52 documentos analisados
por elas devido à falta de identificação dessas concepções nos projetos pedagógicos de curso
ou na matriz e ementas das disciplinas que alocam a PCC. Nesta investigação, observou-se
que dos 18 projetos pedagógicos de curso em Licenciatura em Química do estado de Goiás,
três projetos não apresentaram qual a concepção de Prática como Componente Curricular,
indicando um “reflexo da dificuldade que algumas instituições têm enfrentado para delinear
essa face da formação do professor” (KASSEBOEHMER; FARIAS, 2012, p. 105). Entendese que a inserção da PCC provocou mudança na estrutura curricular dos cursos de formação
de professores de todo o país, logo, o fato do número de projetos pedagógicos desses cursos
que não contemplam esse componente curricular estar diminuindo, pode ser visto como um
progresso.
São diversos os fatores que levam a dificuldade de delineamento da PCC por parte das
instituições, destaca-se o fato das normativas legais relativas não serem claras em relação a
esse componente curricular. Alguns pontos podem ser discutidos a esse respeito, tomando a
legislação educacional brasileira voltada para a formação de professores como referência.
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A esse respeito, Pereira (2011a, p. 213) indica que há avanços nessa legislação
educacional brasileira pela insistência no “princípio da indissociabilidade teoria-prática” na
preparação dos futuros professores. O autor entende que essa busca pela indissociabilidade
está no aumento significativo da carga horária teórico-prática nas licenciaturas como, por
exemplo, a determinação de que além das 400 horas de Estágio, houvesse 400 horas de
Prática como Componente Curricular nos cursos de formação docente. Para o autor esse
aumento da carga horária não
garante que as nossas instituições de ensino superior seguirão tal princípio e
traduzirão em propostas curriculares tal ideia. Sendo assim, por mais de um
século, advoga-se a favor da prática como fonte de aprendizagens múltiplas
sobre a docência. Porém, ainda hoje se observa, principalmente nos meios
acadêmicos, uma grande resistência em reconhecer isso e, nas instituições de
ensino superior, de se utilizar tal princípio para orientar as reformas dos
cursos de formação de professores”. (PEREIRA, 2011a, p. 213).

Essa resistência percebida pelo autor no meio acadêmico pode ser um indicativo de
que, como já citado anteriormente, as políticas educacionais ainda que apresentem um
discurso “novo” para a formação de professores, por vezes apenas reforçam a ideia de
formação docente pautada na racionalidade técnica. As mudanças propostas para a formação
de professores são conjunturais, não alterando, portanto a estrutura nesses cursos de formação
docente.
A respeito dos cursos universitários de formação de professores Tardif (2011) admite
que a maioria ainda continua sendo dominada por
formas tradicionais de ensino e por lógicas disciplinares, e não por lógicas
profissionais; além disso, observa-se que existe uma divisão do trabalho e
uma separação importante entre professores de profissão e os responsáveis
pela formação prática. Os currículos universitários ainda são demasiado
fragmentados, oferecidos em unidades de ensino de curta duração e sem
relação entre elas, com pouco impacto nos alunos. Em suma, como se pode
ver, não faltam críticas às reformas relativas à formação dos professores.
Entretanto, seria um erro acreditar que elas são um fracasso completo. Ao
contrário, elas também tiveram como resultado iniciativas muito positivas
para a formação dos professores de profissão. (TARDIF, 2011, p. 283).

Mesmo admitindo os problemas na formação docente e a tentativa de estagnação dessa
formação no que se refere às políticas educacionais, não é possível admitir que não haja por
parte da comunidade acadêmica responsável pela formação dos futuros docentes iniciativa de
uma constante busca por modos de superar esses problemas. Modos esses que busquem
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romper com as determinações hegemônicas que se instalam sobre a formação docente. Uma
mudança na abordagem pedagógica nos cursos de ensino superior pode ser um caminho de
superação dos problemas apresentados. Nesse aspecto, Veiga (2004) entende que é preciso
encaminhar mudanças no Projeto Pedagógico de Curso, pois é nele que está a organização
curricular, que confere organicidade e que permite as ações dentro dos cursos que promovem
possíveis melhoras nos cursos de formação de professores.
Outro ponto a ser a ser discutido sobre o fato de a legislação determinar o aumento da
carga horária destinada à “prática” nos cursos de formação de professores é que se faz
necessário evitar um descuido com o embasamento teórico nessa formação que é
indispensável no preparo do futuro professor. Igualmente importante é que essa formação
docente paute-se na perspectiva de “que a prática pedagógica não é isenta de conhecimentos
teóricos e que estes, por sua vez, ganham novos significados quando diante da realidade
escolar” (PEREIRA, 2011a, p. 216). Logo, as IES responsáveis pela inserção da Prática como
Componente Curricular nos cursos de formação de professores necessitam constantemente
refletir sobre a perspectiva e o modo que irão adotar para inserir esse componente curricular
no processo formativo do futuro professor. Haja vista que apenas inserir o componente
“prática” sem vislumbrar a intenção formativa dessa atitude pode levar a uma formação
esvaziada de embasamentos teóricos indispensáveis a formação docente.
Quando os PPC1, PPC2 e PPC3 não demonstram no texto do documento qual a
perspectiva e a opção de modelo de inserção que adotam, abrem mão de um leque de
possibilidades formativas docente. Essa ausência de informação a esse respeito na proposta
pedagógica pode indicar que as 400 horas de Prática como Componente Curricular não fazem
parte da formação docente nessas IES.

4.1.5 Ausência da PCC nas propostas pedagógicas dos cursos
Um dos pontos importantes a ser observado quando se analisa uma política, tendo a
abordagem do ciclo de políticas no que se refere ao contexto da prática, são as inconsistências
dos textos, no caso em questão, aquelas presentes nos projetos pedagógicos de curso
analisados. Essas inconsistências são observadas na relação entre o contexto da prática e o
contexto da produção do texto, que na presente pesquisa seria a relação que se dá entre as
determinações legais dos documentos do CNE sobre a inserção da PCC nos cursos de
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formação de professores no Brasil e a adesão que as IES fazem a esse respeito, adesão essa
explicitada nos projetos pedagógicos de curso.
Nessa perspectiva, atentando-se que a primeira determinação legal de inserção da PCC
nos currículos dos cursos de formação de professores foi em 2002, por intermédio da
Resolução (CNE/CP 2/2002), é inaceitável que qualquer curso de licenciatura do país não
tenha se adequado a essa normativa, não podendo inclusive ser aprovado e autorizado a
ofertar novos cursos devido a esse descumprimento legal. Todavia é o que acontece em dois
PPC de curso de Licenciatura em Química do estado de Goiás, os PPC16 e o PPC18.
O PPC16 de fato não faz menção alguma à existência da PCC no currículo. Dispõe um
item (4.4.2) “Modos de integração entre teoria e prática”, cita a Resolução (CNE/CP 2/2002)
mas não a parte da resolução que trata da inserção da PCC, não havendo assim, indicativos do
modo de configuração das horas de PCC no texto do documento.
No PPC18 há um quadro com o título “grade curricular” que indica a carga horária das
disciplinas e também a quantidade de horas destinadas à teoria e a quantidade de horas
destinadas à prática, ao final do quadro está indicado que a “Carga horária de Atividades
Práticas” é de 420h. Como não é possível encontrar no documento nenhum indicativo de que
essas horas de “Atividades práticas” são de fato de PCC, admite-se que não há inserção da
mesma no currículo desse curso.
Ball e Bowe (1992, p. 11) afirmam que os sujeitos responsáveis pelo processo de
traduzir um texto político em texto relativo ao contexto da prática buscam sentido na
linguagem do texto político, afim de que se familiarizem com ele com o intuito de traduzi-lo,
buscando incorporar a lógica da política. Os autores indicam que nesse processo, os sujeitos
colocam o “que sabem contra o novo”. Admite-se, portanto, que produzir um projeto
pedagógico de curso no que se refere à Prática como Componente Curricular, tendo em vista,
os textos políticos que normatizam esse componente curricular é um processo complexo e que
nem sempre pode se concretizar, como observa-se no PPC16 e PPC18.
Ao discutir questões relacionadas à PCC, Fernandes (2004, p. 11) reconhece que este
componente curricular “é um desafio e uma necessidade a ser trabalhada” ainda que as
normativas relacionadas a esse contexto se estabeleçam de forma imprecisa. Desse modo, a
análise sobre a inserção da Prática como Componente Curricular nos PPC de licenciaturas em
Química no estado de Goiás revela diversas maneiras de implementação desse elemento
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formativo, algumas de forma bem específica e outras que não deixam claro de que maneira se
efetivará tal inclusão.

4.2 Concepções de Prática como Componente Curricular dos projetos pedagógicos dos
cursos de Licenciatura em Química do estado de Goiás.
Esta categoria de análise foi estabelecida pelo processo indutivo, uma categoria
emergente do processo de impregnação com o corpus da pesquisa. Nela busca-se apresentar
elementos que permitam uma discussão sobre qual a concepção de Prática como Componente
Curricular dos 18 projetos pedagógicos de cursos de Licenciatura em Química do estado de
Goiás.
Ao discutir e analisar as concepções apresentadas pelos projetos pedagógicos acerca
da PCC deve-se levar em consideração que em “qualquer texto uma variedade de leitores
pode produzir diferentes interpretações” (COSTA, 2012, p.21 apud BALL, 2002) e que os
sujeitos responsáveis pela interpretação, no caso, a interpretação dos textos das normativas
legais relativas à PCC, assumem um papel importante nesse processo, pois “podem
influenciar as interpretações e reinterpretações desses textos”. O processo interpretativo das
leis por parte das IES, e dos sujeitos competentes para tal, deve ser um processo criterioso no
sentido de evitar interpretações equivocadas. Para tanto, é necessário que os autores das
políticas, que na situação analisada são os membros do CNE, que produziram os textos
normativos, se esforcem para “controlar os possíveis sentidos que um texto pode produzir,
com meios disponíveis para alcançar uma ‘adequada’ leitura”. Costa (2012) ressalta que deve
se levar em consideração que os textos políticos que compõem a legislação não estão
fechados.
Ball (2006, p. 18) alerta que “é simplista sugerir qualquer tipo de relação direta e
uniforme entre o contexto social e político e as preocupações e disposições acadêmicas”. O
autor considera que qualquer tentativa de desconectar movimentos e tendências na teoria e na
pesquisa dos discursos da reforma seria um ato de ingenuidade. Por esse motivo, é que nessa
discussão busca-se levar em consideração os diversos contextos que envolvem a determinação
legal da inserção da PCC em cursos de Licenciatura em Química no estado de Goiás,
buscando compreender tanto a face dos legisladores, quanto a face dos textos dos projetos
pedagógicos que foram elaborados com base nessas normativas legais.
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No processo de discussão e análise dos dados emergiram subcategorias de análise.
Importante ressaltar que os documentos não se encaixam apenas em uma subcategoria, pois
algumas vezes, trazem conceitos fragmentados, repetidos ou até mesmo equivocados ou,
outras vezes, não são explicitados conceitos para o termo em questão. As subcategorias
emergentes na pesquisa estão apresentadas no quadro 16.
Quadro 16 – Subcategorias de análise da categoria “Concepções de Prática como
Componente Curricular nos documentos”
SUBCATEGORIA

PPC

Características relacionadas às
concepções de PCC nos
documentos

PPC2;

Polissemia do termo

Prática

como

curricular

componente

associada

PPC4;

PPC6;

PPC8;

Apresentam outras expressões

PPC9; PPC10; PPC12; PPC16;

para designar a Prática como

PPC17.

Componente Curricular.

PPC1; PPC3; PPC6; PPC10.

Os PPC associam a Prática como
Componente

à

Curricular

a

pesquisa de alguma forma.

pesquisa.
Cópias

PPC3; PPC4; PPC8, PPC10;

São aqueles PPC que apresentam

PPC11; PPC12.

trechos dos seus textos que são
cópia

de

outros

projetos

pedagógicos analisados.
Superação
teoria/prática

dicotomia

PPC1; PPC7; PPC9; PPC13;

Admitem que a PCC é um

PPC14; PPC15; PPC17.

componente curricular capaz de
promover

a

superação

dicotômica entre teoria e prática
nos cursos de formação de
professores.
Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora com base nos dados da pesquisa.

De posse das informações do quadro 16 é possível a análise e discussão dos projetos
pedagógicos de curso, que são o corpus dessa investigação, tendo em vista a concepção de
Prática como Componente Curricular apresentada por esses documentos. Inicia-se esse
processo analítico pela subcategoria “polissemia do termo”.
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4.2.1 Polissemia do termo
A respeito da interpretação das políticas por parte dos sujeitos aos quais a política se
direciona, Ball (2006, p. 26) afirma que “políticas colocam problemas para seus sujeitos,
problemas que precisam ser resolvidos no contexto”. No contexto da política educacional,
especificamente, a que determina a inserção da PCC nos cursos de formação de professores
nacional, para que esta determinação se efetivasse foi necessário que os sujeitos responsáveis
pela produção do projeto pedagógico de cada IES fizessem uma interpretação dessas
normativas e, a partir dessa interpretação, transformassem o contexto da política em contexto
da prática.
Nessa subcategoria de análise estão os projetos pedagógicos que se utilizam de
expressões diversas ao se referirem a Prática como Componente Curricular. Antes, porém de
adentrar este processo analítico, entende-se ser necessário buscar referenciais teóricos que
auxiliaram na compreensão de algumas expressões utilizadas pelos PPC para se referir a
Prática como Componente Curricular. Como a expressão “prática curricular”, “prática
pedagógica”, “prática docente” e “prática de ensino”.
Neto e Silva (2014, p. 905) admitem que a expressão “prática curricular”, refere-se à
ideia retratada nas normativas legais, de que é preciso permear todo o processo de formação
com a “prática”, afim de que essa não fique isolada, restrita ao estágio, “desarticulada do
restante do curso, mas estaria presente desde o início do curso, permeando toda a formação
[...]”. Logo, a utilização da expressão “prática curricular” nos PPC ao se referir a Prática
como Componente Curricular é compreensível tendo como base nesse referencial.
Outra expressão utilizada nos PPC é “prática pedagógica”. Tozetto e Gomes (2009, p.
181 e 192) citam que “a prática pedagógica é entendida na percepção de GIMENO
SACRISTÁN (1999) como uma ação do professor no espaço de sala de aula”, e ainda que “a
prática pedagógica entendida, segundo Gimeno Sacristán (1999, p.74), como ‘[...] toda a
bagagem cultural consolidada acerca da atividade educativa, que denominamos propriamente
como prática ou cultura sobre a prática’”. Sobre o “preparo” para a prática pedagógica, as
autoras afirmam que nesse momento “mobilizam-se saberes como discurso abstrato; à medida
que se direciona a prática pedagógica para a ação de ensinar, adquire-se o saber da prática, a
competência de ensinar” (TOZETTO; GOMES, 2009, p.190).
Ainda sobre a prática pedagógica Tozetto e Gomes (2009, p. 193 apud SACRISTÁN,
1999) destacam que Gimeno Sacristán (1999) coloca:
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que os efeitos das ações realizadas em sala de aula permanecem na pessoa,
influenciando suas atitudes, os recursos utilizados no futuro, possibilitando
uma análise do que se fez. O autor coloca que a prática é a cristalização
coletiva das experiências. Esse mesmo autor também define a prática
pedagógica como ações que foram sendo utilizadas com frequência e se
solidificaram na rotina pedagógica e podem ser alteradas a partir de ações
interativas com outros docentes.

As autoras ressaltam, ainda, que a prática pedagógica não pode ser entendida como
mera “ação repetida”, mas sim aquela que o professor desenvolve com consciência, não
podendo ser uma ação desconexa de um referencial teórico e metodológico (TOZETTO;
GOMES, 2009, p.193).
A expressão “prática docente” também é encontrada, nos textos dos PPC analisados,
para designar a Prática como Componente Curricular. Para Bolfer (2008, p.61) a “prática
docente é a ação intencional do professor que vislumbra o ensino e a aprendizagem do aluno”.
Outra expressão muito encontrada nos textos dos PPC é a “prática de ensino”. Para
Piconez (2013) a Prática de Ensino teve sua origem da década de 1930. A autora assume que
a Prática de Ensino sob forma de Estágio Supervisionado é, na verdade, um
componente teórico-prático, isto é, possui uma dimensão ideal, teórica,
subjetiva, articulada com diferentes posturas educacionais, e uma dimensão
real, material, social e prática, própria do contexto da escola brasileira.
(PICONEZ, 2013, p. 22 e 23).

Ainda sobre a Prática de Ensino, Piconez (2013, p. 24) assume que esta é provisória,
“uma vez que resgata o sentido social e anti-hegemônico das ações humanas, a consciência
das finalidades da educação e dos meios necessários para a efetivação das atividades
educacionais”.
A respeito da conceituação do que é a Prática como Componente Curricular,
concorda-se com a argumentação de Costa (2012, p. 94) em que a autora considera
as 400 horas destinadas ao cumprimento da Prática como Componente
Curricular teriam a responsabilidade em articular a teoria e prática, desde o
início do processo formativo, e ainda ser capaz de articular os conteúdos
específicos e os conteúdos de natureza pedagógica, ao qual se insere o
universo escolar, entendo que a preparação para atuação profissional vai
além de uma regência de classe, abrangendo discussões sobre temáticas
propriamente relacionadas ao sistema educacional e a atuação de
professores.
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Após situar alguns dos termos encontrados nos PPC foram realizadas as análises e
discussão de acordo com as subcategorias citadas anteriormente e os resultados desse recorte
são apresentados a seguir considerando os dados e os referenciais teóricos que deram
sustentação ao processo analítico.
O PPC2 (p.27) em alguns trechos do texto se refere a Prática como Componente
Curricular utilizando-se da expressão “práticas pedagógicas”, em outra parte o documento
utiliza a expressão “prática de ensino”, no item que trata da matriz curricular utiliza a
expressão “Prática como Componente Curricular” e em outro momento utiliza a expressão
“prática de ensino como componente curricular”.
Um tópico do documento utiliza a expressão “prática de ensino” como título. Admitese pelo conteúdo desse tópico que ele seja destinado a indicar a concepção de Prática como
Componente Curricular da proposta pedagógica, que determina que:
Sendo assim, o conteúdo curricular das 400 (quatrocentas) horas de prática
de ensino como componente curricular, vivenciadas ao longo do curso
permitirá ao licenciando a aplicação prática do conhecimento adquirido ao
longo de todo o curso. A prática levará à utilização dos conteúdos
específicos de sua formação e à aplicação dos aspectos pedagógicos e sociais
do ensino. A prática como componente curricular é distribuída ao longo de
todo o curso e associada aos conteúdos ministrados de forma teórica e
experimental e visam preparar o licenciando em atividades ligadas ao ensino.
(PPC2, p. 27).

Esse PPC admite que a Prática como Componente Curricular deve permitir ao
licenciando a “aplicação do conhecimento adquirido”. Esse trecho do documento possibilita
identificar que a perspectiva da proposta pedagógica desse curso de formação de professores
em questão é pautada na racionalidade técnica, na qual o professor é visto como o sujeito que
aplica os conhecimentos técnico-científicos apenas.
Por utilizar-se de tantas expressões para designar a Prática como Componente
Curricular, entende-se que o projeto pedagógico não se posiciona em relação a uma
concepção própria do que é esse componente curricular, apenas reproduz a ideia dos
documentos oficiais. Além disso, o uso dessas diversas expressões pode indicar que há, por
parte do documento elaborado por sujeitos da instituição, uma confusão em termos da
concepção de Prática como Componente Curricular. Por utilizar-se da expressão “prática de
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ensino como componente curricular”, por exemplo, é possível pressupor que o PPC2 não faz
distinção entre Prática como Componente Curricular e Prática de Ensino, apesar de o
documento indicar que está fundamentando nas normativas legais. Para Vygotsky (1989) o
significado de uma palavra representa um amálgama estreito entre o pensamento e a
linguagem, esse significado é uma generalização ou um conceito (VYGOTSKY, 1989 apud
COSTAS; FERREIRA, 2011), nessa perspectiva entende-se então, que essa distorção nas
palavras, nas expressões utilizadas para designar a PCC, pode indicar também uma distorção
do significado desse componente curricular no curso formação de professores em questão.
O PPC4 aloca as horas de PCC em disciplinas já existente no curso, como já dito na
primeira categoria de análise. Na ementa das disciplinas que são listadas na matriz curricular
desse projeto pedagógico, as quais parte da carga horária são destinadas a PCC, o único
indicativo da presença desse componente curricular nessas disciplinas é o termo “prática de
ensino” ao final do texto de algumas ementas, provavelmente se referindo a possível inserção
da PCC nessa disciplina.

A diferenciação entre a Prática de Ensino e Prática como

Componente Curricular é recorrente no Parecer (CNE/CP 09/2001), como já discutido no item
“PCC: o que está posto na legislação atual e suas raízes históricas” do capítulo 1 dessa
dissertação. Contudo, o fato da utilização do termo “prática de ensino” para indicar a inserção
da PCC nos cursos de formação de professores está em desacordo com a determinação das
normativas legais.
Retomando Piconez (2013) que admite que a Prática de Ensino é uma forma de se
referir ao Estágio. Entende-se que não é conveniente, por parte do PPC4, a utilização dessa
expressão “prática de ensino” para se referir a PCC, como se observou no PPC4.
No PPC6 as horas de PCC são alocadas nas disciplinas de Oficinas de Prática
Pedagógica, as quais compõem 11,1% do total de horas do curso. Ressalta-se que ao longo de
todo o texto desse projeto pedagógico não há a utilização da expressão Prática como
Componente Curricular, com exceção, de quando é citada a Resolução (CNE/CP 02/2002).
No restante texto do documento é utilizada apenas a expressão “Práticas pedagógicas” para
designar a PCC.
Haja vista os referencias teóricos adotados para a conceituação de “prática
pedagógica”, admite-se que há grande semelhança entre Prática Pedagógica e Prática como
Componente Curricular. Contudo, se observa que a Prática Pedagógica pode não estar
relacionada à busca pela superação da dicotomia teoria e prática, logo se entende que pode
não estar relacionada à PCC. Uma vez, que se admite nesta investigação que apesar de haver
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direcionamentos legais dos documentos do CNE relativos à Prática como Componente
Curricular, é plural o entendimento do que venha a ser a PCC por parte das IES no âmbito da
formação docente. Porém, o que é possível interpretar dos textos das normativas legais é que a
PCC foi proposta como um meio formativo que pudesse promover a ruptura da dicotomia
teoria e prática nos cursos de formação de professores brasileiros.
O PPC8 destina o item “7.6 – Prática como Componente Curricular (PCC)” para tratar
desse componente, no qual admite que:
A prática como componente curricular, em cursos de licenciaturas tem o
papel de articular à formação específica da área de conhecimento, com
situações práticas que subsidiem o futuro professor a exercer a docência.
Portanto, a prática curricular tem um papel importante para a formação de
estudantes das mais diversas licenciaturas, dentre elas a Licenciatura em
Química. (PPC8, p. 26).

O referido PPC cita algumas normativas legais como as Diretrizes Curriculares dos
cursos de Química (Parecer nº 1.303, 2001), as Diretrizes para a formação de professores da
educação básica (Resolução CNE/CP nº 01/2002), a Resolução (CNE/CP nº 01/2002) que
determina a inserção das 400 horas de PPC e também o Parecer (CNE/CP 28/2001).
Ao citar o Parecer (CNE/CP 28/2001) o documento afirma que essa normativa
“acrescenta mais 100 (cem) horas de atividades prática ao mínimo exigido pela LDB (Lei nº
9394/96) de 300 (trezentas) horas, perfazendo um total de 400 (quatrocentas) horas de prática
como componente curricular nos curso de licenciatura” (p. 27). Essa afirmação indica que o
PPC8 admite que a PCC surgiu da junção das horas Prática de Ensino que foi determinada na
LDB (Lei nº 9394/96) acrescida de 100 horas, o que é um equívoco, pois, sabe-se que
atualmente a determinação legal é que os cursos de formação de professores tenham 400
horas destinadas ao Estágio e 400 horas destinadas a Prática como Componente Curricular. A
respeito desse equívoco percebido no texto do PPC8, Guimarães e Rosa (2006) afirmam que:
uma das maiores dificuldades do processo de reformulação dos cursos de
graduação está no entendimento de prática como componente curricular e
sua distinção do já conhecido estágio. Esta dificuldade parece decorrente da
novidade do conceito, de certa ambiguidade ou da pouca clareza dos
conceitos estabelecidos [...]. (GUIMARÃES; ROSA, 2006, p. 7).

O projeto pedagógico estabelece que a “prática” deve fazer parte dos componentes
curriculares, do curso de Licenciatura em Química em questão, sendo desenvolvida por meio
de observações e reflexões sobre situações-problema para subsidiar a atuação do futuro
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educador de Química em situações contextualizadas. E estabelece ainda que a prática seja
campo de formação profissional por meio dos estágios supervisionados de ensino, que são
obrigatórios nos cursos de formação de professores.
O PPC9 determina que das 3.084 horas totais de curso, 400 horas sejam destinadas a
“Prática Docente”. Entende-se que a expressão “Prática Docente” refere-se a Prática como
Componente Curricular.
Observa-se no PPC10 o mesmo que ocorre no PPC9: na introdução do projeto é
utilizada a expressão “Prática como componente curricular”, contudo no item “4. Organização
Curricular do Curso” ao tratar da “Estrutura Curricular do Curso” o texto estabelece que seja
“400 horas para Prática Docente”. Esse uso de diversos termos pode trazer problemas de
interpretação para a concretização das propostas pedagógicas. Ao analisar o termo Prática
Docente, Bolfer (2008, p. 61) sinaliza que “prática docente é a ação intencional do professor
que vislumbra o ensino e a aprendizagem do aluno”. Mas, de acordo com os pressupostos e
referenciais apresentados até o momento, entende-se que a PCC vai além dessa perspectiva,
admite-se dessa forma uma “polissemia do termo” utilizado para denotar a PCC.
Ao final da tabela da matriz curricular, o PPC12 informa que são cumpridas as 400
horas de “prática curricular”, ou seja, os 32 créditos. Nas ementas das disciplinas de
“FUNDAMENTOS DO ENSINO DE QUÍMICA I” e “FUNDAMENTOS DO ENSINO DE
QUÍMICA II” encontra-se, ao final, a expressão “prática curricular”. Admite-se, dessa forma,
que o PPC se refere à Prática como Componente Curricular, porém nas demais disciplinas
citadas não há qualquer indicativo de como são as atividades de PCC. Baseando-se na
concepção de Neto e Silva (2014), entende-se que é coerente a utilização pelos PPC da
expressão “prática curricular” ao se referir a Prática como Componente Curricular.
No texto do PPC16 não é possível encontrar a expressão “Prática como Componente
Curricular”. Em alguns trechos é utilizada a expressão “prática de ensino”, como se observa
no trecho a seguir:
A avaliação da aprendizagem nas Práticas de Ensino, Estágios
Supervisionados, Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), bem como em
disciplinas de características similares, será expressa em parecer de
acompanhamento durante o período letivo e em parecer conclusivo e
traduzido em grau único, no semestre correspondente, e grau único, ao final
do semestre letivo. (PPC16, p.64, grifo nosso).
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O documento utiliza a expressão “Prática de Ensino” e em seguida “Estágios
Supervisionados”, logo, conclui-se que se referem a coisas distintas. É possível que o PPC16
utilize a expressão “Prática de Ensino” para designar a Prática como Componente Curricular,
porém não há nenhuma outra informação no texto do documento que permita validar essa
informação.
O PPC 17 no item “3.1.18. A PRÁTICA E O ESTÁGIO (Obrigatório e NãoObrigatório)” determina que
A prática incluída no currículo com a denominação de Projeto e Pratica
Profissional, refere-se ao reconhecimento do campo de atuação pautada em
vivências críticas reflexivas. O aluno, desde o início do curso, estará em
contato com a área de atuação profissional, problematizando-a, e ao mesmo
tempo, delineando o melhor meio de uma reflexão orientada por seus
professores, para elaborar propostas que venham a intervir em sua prática.
(PPC17, p.60).

Observa-se que a utilização da expressão “prática” e “prática profissional” parecem
remeter a Prática como Componente Curricular, quando indica que deve ser incluída no
currículo e que deve estar presente desde o início do curso. Em outro trecho o documento
associa a “prática profissional” à “prática de ensino”. No texto do PPC são empregadas muitas
expressões para se referir a PCC, além das expressões já citadas o documento utiliza ainda a
expressão “prática curricular” no ementário das disciplinas que destinam parte da carga
horária a esse fim.
O que se observa de modo geral nos PPC presentes nesta subcategoria é que se
utilizam de diversas expressões para denominar a Prática como Componente Curricular. Ao
optar por outras expressões, os textos dos PPC, assumem o risco de se referir a outro tipo de
“prática” que não àquela, que deve ser vivenciada ao longo do curso, como determina a
Resolução (CNE/CP 2/2002). Por isso, que há nos textos dos projetos pedagógicos analisados,
polissemia em relação às expressões utilizadas ao se refere à designação da PCC.
A utilização de diversas expressões para designar a PCC pode ser um elemento
indicador que sustenta a perspectiva dessa pesquisa de que apesar dos direcionamentos legais
dos documentos do CNE, relativos à Prática como Componente Curricular, é plural o
entendimento do que venha a ser a PCC por parte das IES no âmbito da formação docente. É
preciso levar em consideração que
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as políticas normalmente não nos dizem o que fazer, elas criam
circunstâncias nas quais o espectro de opções disponíveis sobre o que fazer é
reduzido ou modificado ou nas quais metas particulares ou efeitos são
estabelecidos. Uma resposta ainda precisa ser construída no contexto,
contraposta ou balanceada por outras expectativas. Tudo isso envolve algum
tipo de ação social criativa. (BALL, 2006, p. 26)

Concebe-se que houve por parte das IES, que ofertam cursos de Licenciatura em
Química no estado de Goiás, um esforço interpretativo das normativas legais relativas à PCC,
já que grande parte dos documentos dos projetos pedagógicos desta categoria citam as
normativas legais relativas à determinação da inserção da PCC, em seus textos.
Ainda a respeito da polissemia em relação ao emprego de alguns termos ao se referir a
PPC, nos projetos pedagógicos de cursos, Costa (2012, p.20 apud BALL; BOWE, 1998)
auxilia na discussão ao afirmar que
a transmissão de significados e de proposições ocorre de um contexto a outro
está sujeita a processo de filtração interpretativa, contestação e
recontextualização. Ainda que a lei, em seu conjunto, aspire intervir no
funcionamento dos demais contextos, as orientações oficiais são
interpretadas de diferentes maneiras nos contextos locais, obtendo-se assim
resultados diferentes do que foi proposto pela política.

Assim, a autora auxilia entender que a produção dos PPC, por se tratar de um processo
interpretativo, gerou diferentes resultados do que foi proposto pelas normativas legais
relativas à determinação das 400 horas de PCC. Esta divergência entre o texto das políticas
propostas e o texto dos PPC pode ser admitida, desde que se leve em conta a diversidade de
interpretações que os textos legais proporcionam, tendo em vista a flexibilidade dos textos e a
falta de um parâmetro regulador do que venha a ser a PCC. No entanto, como indica o Parecer
(CNE/CP 28/2001) é preciso que as normativas legais que norteiam a política educacional
brasileira determinem parâmetros reguladores quando definem uma determinação legal. Não é
possível que um texto que apresenta normativas legais destinadas a todos os cursos de
formação de professores da Educação Básica em nível superior de todo o país, não indique de
forma clara um parâmetro regulador relativo ao que é a Prática como Componente Curricular
que deve ser inserida nesses cursos de licenciatura brasileiros. Há no Brasil, segundo o
Ministério da Educação (MEC), 7316 cursos de Licenciatura em Química, que são

6

Essa informação foi obtida no site http://emec.mec.gov.br/ em pesquisa realizada em 10 de outubro de 2015.
Contudo, pode haver divergência nesse dado, já que o site informa que em Goiás há vinte e um cursos de

114

responsáveis por interpretar e implementar as determinações legais relativas à PCC em suas
propostas pedagógicas de curso de formação de professores. Considerando o quantitativo de
cursos de formação de professores de Química, além dos demais cursos de formação docente
de outras áreas do conhecimento, entende-se que a falta de um parâmetro regulador acerca da
PCC pode gerar problemas de concretização desse componente curricular nos cursos de
formação docente de todo o Brasil, já que podem ser diversas as interpretações sobre o que é
esse componente curricular.
Ainda há que se convir que as IES, responsáveis pela formação acadêmica dos futuros
professores, têm responsabilidade em relação à interpretação e implementação da PCC, ainda
que seja plural o significado do que venha a ser esse componente curricular. Como espaço
privilegio do conhecimento científico, as IES podem contribuir para o melhor aproveitamento
desse componente curricular nos cursos de formação docente.

4.2.2 Prática como componente curricular associada à pesquisa
Nesta subcategoria estão os PPC que associam a implementação das horas de Prática
como Componente Curricular a pesquisa na formação docente. Para Pereira (2011b) essa
associação, pode indicar que a perspectiva formativa desses PPC é a de formação de
professores críticos.
Inicia-se a discussão e análise dessa subcategoria, pelo PPC3, que assume que a PCC
deverá auxiliar na “formação do licenciando em Química numa perspectiva de aprimoramento
das práticas investigativas, da elaboração e execução de projetos relacionados aos conteúdos
curriculares e da proposição e execução de projetos de natureza interdisciplinar” (p.55). O
documento prevê ainda que, nos dois últimos períodos do curso, a PCC auxilie na preparação
do licenciando para a elaboração e defesa do trabalho final de conclusão de curso, indicando
que PPC3 defende que a prática do futuro professor seja pautada pela pesquisa.
Não é possível identificar no texto do PPC3 qual a perspectiva de formação pela
pesquisa é adotada. Nesse caso, como alerta Pereira (2011b), não é possível saber se a
perspectiva de formação pela pesquisa, apresentada no projeto pedagógico, reforça uma
formação docente pautada na racionalidade técnica, pretendida pelas organizações
internacionais, ou se a concepção de formação pela pesquisa adotada no curso de licenciatura
licenciatura em Química ativos e sabe-se que no estado só estão ativos dezoito cursos de licenciatura em
Química.
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em Química, em questão, é aquela pautada na racionalidade crítica, a qual forma professores
críticos comprometidos socialmente e politicamente.
O PPC6 apresenta um tópico destinado a Prática como Componente Curricular, no
qual estabelece que esse componente curricular é entendido como uma dimensão do
conhecimento em que se trabalha na perspectiva de reflexão da atividade profissional. E tem
como finalidade possibilitar o desenvolvimento de um espaço comum entre a Química e a
Educação.
O item do PPC6 que trata da Organização Curricular legitima que a carga horária do
curso de Licenciatura em Química está em conformidade com a Resolução

(CNE/CP

02/2002), inclusive cita o inciso da lei que determina a inserção das “400 (quatrocentas) horas
de prática como componente curricular, vivenciadas ao longo do curso”.
O documento esclarece que o currículo do curso articula-se em eixos, entre eles o
eixo: “Práticas de ensino de Química”, no qual é possível ler:
além de as atividades a serem desenvolvidas ao longo das disciplinas do
curso, as quais abrangem os conteúdos conceituais, concomitantemente são
realizadas atividades que desenvolvam habilidades procedimentais por meio
da execução de práticas laboratoriais e criação, desenvolvimento e utilização
de materiais didáticos, entre outras. Nesse núcleo estão inclusas as Oficinas
de Práticas Pedagógicas que consistem em uma das vertentes para o
desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Ao final do
oitavo período, os alunos deverão redigir uma monografia, que será
apresentada a uma banca composta pelo professor orientador e por outros
dois professores do XXX ou de outra instituição de ensino superior. (PPC6,
p. 20)

O PPC6 (p. 55) propõe que as 400 horas de PCC deverão auxiliar a formação do
licenciando em Química “numa perspectiva de aprimoramento das práticas investigativas, da
elaboração e execução de projetos relacionados aos conteúdos curriculares e da proposição e
execução de projetos de natureza interdisciplinar”.
Quanto a esses projetos, que serão desenvolvidos do primeiro ao sexto período do
curso, esclarece que devem ter como perspectiva “a articulação de um processo formativo
fundamentado nos procedimentos de investigação, interpretação e explicação de situações
históricas, sociais, culturais e econômicas da sociedade na interface com as questões relativas
à educação” (p.55). Ao fazer este esclarecimento o documento defende que as atividades de
PCC devem ser exclusivamente voltadas a assuntos referentes à formação didático-
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pedagógica do docente, e não à formação voltada para aquisição de conteúdos específicos de
Química.
Nos dois últimos períodos do curso, o PPC10 (p. 56) estabelece que a Prática como
Componente Curricular auxiliará na preparação do licenciando para a elaboração e defesa do
trabalho final de conclusão de curso. Justificando que o documento “prevê ao longo de todo o
curso, situações didáticas em que os futuros professores disponham dos conhecimentos
construídos em diferentes experiências, espaços e tempos curriculares”.
De modo geral, o que se observa nos PPC que compõe esta subcategoria de análise é
que não apresentam qual a concepção de pesquisa é adotada nesses cursos de formação de
professores de Química. Sendo tanto possível que estejam reforçando um modelo de formação
pautado na racionalidade técnica, que admite o professor como aquele que apenas executa
tarefas, modelo que há muito tempo deveria ter sido superado, mas que ainda é reforçado
pelas organizações internacionais, inclusive o Banco Mundial. Ou, em outra vertente, a
associação da PCC à pesquisa aconteça numa perspectiva de formação pautada na
racionalidade crítica, na qual “o professor é visto como alguém que levanta um problema”
com base em uma visão política (PEREIRA, 2011b, p. 27).

4.2.3 Cópias
Na unitarização dos 18 projetos pedagógicos de curso, tendo em vista a unidade de
análise relativa à concepção que estes textos apresentam de PCC, observou-se que parte ou
algumas vezes a totalidade dos itens dos documentos que tratavam deste componente
curricular, eram cópias uns dos outros.
No PPC3, o tópico denominado: “A Prática e o Estágio Supervisionado” é igual ao do
PPC1. Também, partes do subtópico “Prática como Componente Curricular: Projetos
Investigativos Temáticos e/ou Interdisciplinares e o Trabalho Final de Conclusão de Curso”
são iguais ao do PPC1. Há, contudo partes do documento do PPC3 que difere do PPC1.
O PPC4 apresenta um tópico relativo à PCC no qual cinco parágrafos são idênticos ao
PPC1 e um parágrafo idêntico ao PPC10. Diante desse fato, nota-se que alguns projetos
pedagógicos se estruturam como cópias uns dos outros. Entende-se que em termos de
formação de qualidade, os projetos pedagógicos de diferentes IES não podem ser elaborados
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com o mesmo viés profissional, uma vez que instituições diferentes precisam considerar suas
próprias características formativas (MESQUITA, 2010).
O PPC10 apresenta na estrutura do texto o tópico “A Prática e o Estágio
Supervisionado” e parte do subtópico “Prática como Componente Curricular: Projetos
Investigativos Temáticos e/ou Interdisciplinares e o Trabalho Final de Conclusão de Curso”
que é igual ao PPC1.
O PPC11 que é um documento de uma IES particular apresenta um tópico
denominado “A Prática e o Estágio Supervisionado” que é em sua totalidade cópia do tópico
6.1 com o mesmo título do PPC1, que é um documento de um Instituto Federal. No item que
descreve quais os documentos legais que foram utilizados na elaboração do projeto
pedagógico cita o Parecer (CNE/CP 028/2001), a Resolução (CNE/CP 01/2002) e a
Resolução (CNE/CP 02/2002). Ressalta-se que por se tratar de uma cópia, não é possível
saber qual é o projeto pedagógico original: o PPC1 ou o PPC11.
O mesmo acontece entre o PPC8 e o PPC12. O item do PPC12 “7.10. Atividade de
Prática como componente curricular” (p. 66) é idêntico ao item “7.10. Atividade de Prática
como componente curricular” (p. 26) do PPC8.
Ball e Bowe (1992) ao realizarem estudos com diversos grupos disciplinares sobre as
diferenças existentes entre os efeitos das políticas educacionais, em específico as políticas
curriculares, puderam concluir que as políticas não são contextualizadas de forma homogênea
nas diferentes instituições, e muito menos em diferentes grupos disciplinares. Nessa
perspectiva, não é possível, portanto, admitir que diferentes IES tivessem tido a mesma
interpretação e consequentemente, tivessem conseguido escrever os mesmos textos no que diz
respeito à concepção de PCC.
O fato de algumas IES do estado de Goiás apresentarem trechos dos seus textos que se
caracterizam como cópia uns dos outros, pode indicar que não houve por parte dos sujeitos
responsáveis pela escrita desses documentos uma atenção aos textos normativos relativos à
PCC, já que reproduziram nos projetos pedagógicos cópias de outros projetos.

4.2.4 Superação dicotomia teoria/prática
Nessa subcategoria estão os projetos pedagógicos de curso que assumem em seus
textos que a PCC nos cursos de formação de professores a que se referem é um instrumento
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formativo que deve promover a superação dicotômica entre teoria e prática que se estabelece
nas licenciaturas.
No Parecer (CNE/CP 28/2001) que deu origem a Resolução (CNE/CP 2/2002), há
alguns trechos, que embora confusos indicam que assim como o Estágio Curricular a Prática
como Componente Curricular tem como objetivo estabelecer “a relação teoria e prática
social” dentro dos cursos de formação de professores.
A esse respeito o Parecer (CNE/CP 28/2001), cita o Parecer (CNE/CP 9/2001) que trata
das Diretrizes Nacionais para a formação de professores, afirmando que as diretrizes
estabelecem um “novo paradigma” para esta formação. E esse novo paradigma consiste em
instituir um
Padrão de qualidade que se dirige para uma formação holística que atinge
todas as atividades teóricas e práticas articulando-as em torno de eixos que
redefinem e alteram o processo formativo das legislações passadas. 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, grifo nosso)

Observa-se que, apesar de não serem claros os parâmetros relativos à PCC, é possível
entender que as normativas legais citadas determinam que haja uma articulação entre teoria e
prática nos cursos de formação de professores do Brasil.
Diante do exposto, inicia-se a análise e discussão dessa subcategoria pelo PPC1. O
documento (p.17) concebe que a Prática como Componente Curricular é articulada e norteada
pelos princípios da “relação teoria prática, ensino-pesquisa e extensão, conteúdo-forma, numa
perspectiva de reciprocidade, simultaneidade, e dinamicidade dialética entre esses processos”,
e que a articulação entre teoria e a prática no curso de formação docente dessa IES constitui
“aspecto essencial no processo de construção da autonomia intelectual dos professores e dos
alunos”. Para alcançar esses objetivos, defende que “os professores devem desenvolver
conhecimentos que articulem os saberes pedagógicos, os saberes da experiência e os saberes
científicos de forma crítica e criativa” (p. 17).
O PPC1 propõe que haja articulação entre as disciplinas voltadas ao conhecimento
pedagógico e as disciplinas voltadas ao conhecimento específico. Nesse sentido, Tardif (2011,
p. 242) defende a ideia os componentes curriculares impactem na formação do futuro
professor, é oportuno que as disciplinas não sejam “unidades autônomas fechadas sobre si
mesmas”. O autor entende que é preciso avançar para que os programas de formação docente
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para o ensino abram espaço a uma lógica formativa na qual os alunos, futuros professores,
sejam vistos como sujeitos do conhecimento.
O PPC7 (p.9), outro documento inserido nessa subcategoria, determina que parte das
400 h de Prática como Componente Curricular estejam inseridas em disciplinas do curso de
formação docente. Determina ainda, que essa inserção deve contribuir para a articulação entre
teoria e prática “por meio do entendimento dos pressupostos do educar pela pesquisa e da
importância da pesquisa para a prática docente”. E sobre as atividades voltadas a efetivação
da PCC, o projeto pedagógico determina que elas oportunizem a articulação de aspectos
teóricos e práticos e que devem ser “pensadas no sentido de contribuir para experiências do
discente com a prática da docência” (p.9).
No item do PPC9 denominado “A Prática e o Estágio Supervisionado” do projeto
pedagógico é estabelecido que:
A Licenciatura em Química concebe a Prática e o Estágio Supervisionado
como componentes curriculares articulados e norteados pelos princípios da
relação teoria-prática, ensino, pesquisa e extensão, conteúdo-forma, numa
perspectiva de reciprocidade, simultaneidade, e dinamicidade dialética
entre esses processos, que resultam em enriquecimento mútuo. A Prática e o
Estágio Supervisionado, de forma inter-relacionada, serão responsáveis pela
integração, ao longo do curso, dos conteúdos de formação humanística,
pedagógica e específica, nas dimensões técnica, política e ética. (PPC9, p.
17, grifo nosso)

Observa-se que nesse trecho, o PPC9 se refere a Prática como Componente Curricular
como “Prática”. Admite que tanto a “Prática” quanto o Estágio são responsáveis pela
promoção da relação teoria-prática no curso de formação de professores a que se refere.
Quanto à concepção do que é a Prática como componente curricular, o PPC9, entende
que deve ser um componente curricular que
integra o ensino e, em decorrência do caráter reflexivo do qual deve se
revestir, ocupa no projeto formativo uma dimensão análoga à dos demais
componentes. Tem um papel fundamental na formação da identidade do
professor como educador, articulando-se às disciplinas pedagógicas e
específicas, às Atividades Acadêmico-Científico- Culturais e ao Estágio
Supervisionado. Esta correlação teoria e prática são essenciais para a
formação do futuro professor no sentido de fomentar uma profissionalidade
que tem como exigência um fecundo movimento entre saber e fazer na
construção de significados para a gestão, a administração e a resolução de
situações-problema próprias do ambiente educacional. (PPC9, p. 18)
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O trecho do texto destacado indica que a Prática como Componente Curricular é um
elemento articulador dentro do curso de formação de professore de Química nesta IES.
Admitindo a possibilidade de que essa concepção de PCC se concretize no curso, é possível
que os professores de Química formados nessa instituição adquiram conhecimentos
articulados que possibilitem uma melhor formação em termos de docência na educação
básica.
Outro projeto pedagógico que faz parte dessa subcategoria é o PPC 13, que apresenta
um tópico denominado “Prática como Componente Curricular”. As informações contidas
nesse tópico do documento permitem entender que a proposta do projeto pedagógico é de
promover um espaço comum entre a Química e a Educação, na tentativa de superar a
dicotomia teoria/prática no curso de formação de professores.
O PPC14 (p. 52) indica qual a sua concepção de Prática como Componente Curricular,
por meio da citação de um trecho do Parecer (CNE/CP 9/2001). Justifica que optou pela
inclusão das 400 horas de PCC em disciplinas integrantes do curso, por considerar que essa
configuração possibilita a inserção de situações problemas “nos contextos formativos que
possam apresentar ao futuro docente o diálogo entre a teoria e o exercício da prática como
viés de formação”.
O PPC15, outro projeto pedagógico inserido nessa subcategoria de análise por propor
a articulação entre teoria e na formação docente, admite que essa articulação deverá se
efetivar durante as atividades de Prática como Componente Curricular, atividades estas que:
foram pensadas no sentido de contribuir para experiências do discente com a
prática da docência, no sentido de contribuir para fortalecer aspectos
importantes da docência, tais como: organização de materiais pedagógicos,
estruturas de disciplinas, planejamento de conteúdo, oratória etc. (PPC15,
p.9)

Em um tópico com o título “Prática como componente curricular” (p. 48) o documento
apresenta o que denomina de dilemas sobre a dicotomização entre teoria e prática, inclusive
utiliza-se de partes do Parecer (CNE/CP 9/2001) para discussão do assunto. Nesse tópico,
defende que a PCC é uma importante ferramenta para possíveis estratégias amenizadoras do
conflito relativo a dicotomia teoria/prática e que dizem respeito “às atividades formativas que

121

oferecem aos licenciandos as experiências de como aplicar os conhecimentos teóricos
estudados na atividade docente”.
No PPC17 em um item com o título “Atividade prática como componente curricular”
(p. 64), designa que as atividades voltadas para esse fim podem ser entendidas como “uma
incrível ferramenta que proporciona o contato a experiência e a vivência da conversão do
conhecimento teórico em prático, ou seja, elemento essencial ao bom exercício da docência”.
Observa-se que, modo geral, os PPC dessa subcategoria de análise, seguem as
orientações das normativas legais relativas à PCC. Essa conclusão se dá principalmente
porque é recorrente a citação do Parecer CNE/CP (9/2001) e da Resolução CNE/CP (2/2002)
nesses projetos pedagógicos. Infere-se, portanto, que há nessas PPC uma impregnação das
normativas legais, que apresentam predominantemente uma concepção de PCC intimamente
pautada na relação teoria e prática.
É bastante valoroso para a formação docente que a Prática como Componente
Curricular seja um espaço formativo que promova a construção de uma relação dialética entre
teoria e prática. Espera-se que ao propor uma formação docente que leva em conta a relação
teoria e prática, os cursos de formação de professores de Química do estado de Goiás estejam
vislumbrando essa relação dialética no sentido de uma formação docente que seja pautada na
racionalidade crítica.
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Considerações finais
No contexto da prática, que no caso dessa pesquisa, refere-se à elaboração dos projetos
pedagógicos de curso, as políticas são recriadas e reinterpretadas configurando novos sentidos
e significados. Essas reinterpretações podem contribuir de maneira positiva, ou não, na
estruturação das propostas pedagógicas dos cursos de Licenciatura em Química, sendo preciso
refletir sobre as relações entre a proposta pedagógica para a formação e as possíveis ações que
surgem a partir dela.
Atentando para essas reinterpretações, destaca-se o aspecto que está relacionado ao
fato de que, quando na proposta pedagógica, é dada importância ao profissional da Química e
não ao professor de Química em uma disciplina de PCC, pode ocorrer que as perspectivas
profissionais dos futuros professores se reconfigurem. Esse fato pode contradizer as políticas
iniciais pensadas no contexto da produção dos textos políticos a partir do contexto de
influências que destacam a formação docente e não a formação do químico. Ao destacar tais
aspectos, considerando o ciclo analítico proposto por Ball, entende-se que as concepções e
perspectivas dos professores e demais sujeitos que exercem um papel ativo no processo de
interpretação e reinterpretação das políticas educacionais promovem implicações no processo
de implementação das políticas em questão.
O movimento de análise dos PPC permitiu inferir que as 400 horas de PCC não são
organizadas da mesma maneira pelos diferentes cursos. Tal aspecto pode estar relacionado à
própria legislação que não estabelece os caminhos de inserção das práticas na estruturação dos
cursos. Argumenta-se que não deve haver uniformização, mas que é necessário definir, em
cada projeto pedagógico, de forma explícita como deve ocorrer a integralização da PCC.
A inserção das Práticas como Componentes Curriculares na formação de professores
mostra-se como um ganho para as licenciaturas no sentido de ampliar as possibilidades
formativas relacionadas ao desenvolvimento de atividades pedagógicas. No entanto, é preciso
refletir sobre as reais efetivações dessas cargas horárias nos currículos para que esse ganho
não seja perdido em termos de aproveitamento, tendo em vista que a PCC, compõe, em horas,
uma parte importante da carga horária total dos cursos de formação de professores, não sendo
possível admitir que não sejam aproveitadas de forma significativa, a fim de propiciar uma
formação docente efetiva e consistente.
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A análise dos PPC revelou que grande parte deles faz menção às normativas legais
relativas às PCC, o que é visto como um ponto positivo já que o conhecimento dos
direcionamentos legais é fundamental para que as 400 horas de PCC sejam de fato incluídas
nos PPC e, consequentemente, operacionalizadas nos cursos de formação de professores.
Observou-se que quase 40% dos 18 projetos pedagógicos analisados optaram pela
inserção da Prática como Componente Curricular em disciplinas de caráter pedagógico e/ou
de caráter técnico-científico já existentes no curso de formação de professores de química,
indicando a preocupação com a superação da dicotomia entre teoria e prática, que é um
direcionamento encontrado nas normativas legais referentes a PCC, para justificar a
determinação das 400 horas nas licenciaturas. Observou-se ainda que 22% deles optaram pela
inserção, da PCC, por meio da criação de novos componentes curriculares na matriz do curso
de formação de professores. Essa opção de configuração curricular se apresenta como um
momento formativo bem delimitado, com ementas e carga horárias bem definidas, dentro dos
cursos de formação de professores de química do estado de Goiás.
Notou-se em alguns PPC o aproveitamento de parte das horas de Prática como
Componente Curricular para a realização de trabalhos de pesquisa, demonstrando que os
cursos prezam o “educar pela pesquisa”. Essa configuração é pertinente e atual considerandose as diretrizes para formação de professores, que indicam a pesquisa na licenciatura como um
dos eixos formativos. Porém, observou-se que nem sempre é clara qual a concepção dessa
“formação pela pesquisa”, que pode se configurar de diversas maneiras: seja como um
modelo formativo pautado na racionalidade crítica, seja um modelo formativo que reforça a
formação de professores pautada na racionalidade técnica.
Dos 18 projetos pedagógicos analisados, metade apresentou o que denomina-se
“polissemia do termo”, ou seja, utilizaram de diversos termos ao se referirem a Prática como
Componente Curricular em seus textos. Apreende-se que as palavras (os termos) são fonte de
sentido e significado e, portanto, precisam ser empregados a fim de direcionar o entendimento
tangível em relação àquilo que se refere. Nessa perspectiva, admite-se que o emprego de
diversos termos para designar a PCC nas propostas pedagógicas dos cursos de Licenciatura
em Química, pode se configurar como um reflexo do plural entendimento do que venha a ser
a PCC por parte das IES, no âmbito da formação docente. Concebe-se que é plausível a
flexibilidade dos documentos legais relativos às políticas educacionais, porém, essa
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flexibilidade não deve ser sinônimo de ausência de parâmetros reguladores das políticas
educacionais relativas à formação de professores brasileiros.
A inserção da PCC promoveu, e continua promovendo, uma reestruturação na
proposta pedagógica dos cursos de formação de professores de todo o país. Admitindo-se que
as propostas pedagógicas não são documentos estanques e sim indicam um caminho para a
estruturação dos cursos de nível superior, entende-se que essas propostas pedagógicas, os
PPC, bem como a Prática como Componente Curricular precisam ser constantemente revistos
no sentido de melhorar a qualidade dos cursos.
Nesse momento de importantes mudanças nas diretrizes de formação de professores,
as PCC foram mantidas e é importante refletir sobre elas no sentido de apreender seu impacto
na melhoria da qualidade da formação docente. O trabalho apresentado pode contribuir nesse
aspecto, pois foi feito um levantamento minucioso sobre como a Prática como Componente
Curricular permeiam os PPC de Química em Goiás e os resultados mostraram que este é um
componente formativo importante, que precisa ser efetivado de maneira a proporcionar uma
formação que considere a racionalidade crítica como base curricular dos cursos.
Levando em consideração que uma proposta pedagógica tem uma história que precisa
ser contada e que contém também uma aposta, essa aposta precisa considerar o contexto atual
das licenciaturas em seus avanços para vislumbrar o caminho adiante e não um retorno, um
retrocesso.
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