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RESUMO

O componente “prática” passou a ser preocupação na constituição dos currículos dos cursos
de formação de professores a partir de 1995. Nesse caminho, a Resolução CNE/CP 2/2002
instituiu a Prática como Componente Curricular (PCC), que tem se mantido na legislação
destinada aos cursos de Licenciatura, como a Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015 assegura.
Porém a PCC é ainda pouco compreendida no espaço da formação de professores, além de se
constituir como uma temática ainda escassa nas pesquisas. Na busca por uma melhor
compreensão e reflexão sobre o componente, este trabalho objetiva compreender, de forma
reflexiva e crítica, como a Prática como Componente Curricular (PCC) está configurada nos
cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas (CB) da Universidade Estadual de Goiás
(UEG) e Universidade Federal de Goiás (UFG) bem como os sentidos atribuídos a mesma no
interior destes cursos. Mediante tais objetivos, percebeu-se a necessidade de uma abordagem
qualitativa para que os elementos da pesquisa fossem compreendidos em sua complexidade.
Optou-se pela pesquisa documental, sendo a fonte de dados os Projetos Pedagógicos dos
Cursos (PPC‟s). Os dados coletados foram analisados por meio da análise de conteúdo, do
qual emergiram as categorias de análise, sendo elas: 1) Relação teoria-prática; 2)
Fundamentos legais; 3) Interdisciplinaridade e a abordagem da PCC nos cursos; 4)
Transposição didática e 5) O papel da PCC: pretensões almejadas. Da análise proveniente das
categorias, pode-se concluir que a relação teoria-prática é manifestada nos PPC‟s, contudo as
aproximações com um fazer e saber práxico são em sua maioria ausentes; os cursos cumprem
a carga horária de 400h de PCC exigida pela Resolução CNE/CP 2/2002, estando a PCC
distribuída no currículo dos cursos, na quase totalidade, no interior de disciplinas; a
abordagem do componente está ligada a uma concepção de interdisciplinaridade, sendo
entendido também como um espaço de aprendizagem acerca da transformação do
conhecimento científico em conhecimento escolar. No que concerne aos sentidos de prática
encontrados no interior dos PPC‟s analisados, estes são: espaço e contato com o real,
formação do professor reflexivo, formação do profissional crítico, especificidade e
valorização de um saber profissional e relação teoria-prática, balizados ainda pela
interdisciplinaridade e a transposição didática.
Palavras-chave: Currículo, Teoria-Prática, Prática como Componente Curricular, Ciências
Biológicas.
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ABSTRACT

The component "practice" became a concern in the formation of the curricula of teacher
training courses from 1995. In this way, the CNE / CP 2/2002 establishing the Practice as a
Curricular Component (PCC –Prática como Componente Curricular), which has remained in
the legislation for degree courses such as Resolution nº 2, from 1 July 2015 provides. But the
CCP is still poorly understood in the space of teacher training, in addition to being as a still
scarce in thematic research. In the search for a better understanding and reflection on the
component, this study aims to comprehend, reflective and critical way, how the PCC is set in
the Biology Graduation (CB) of the State University Of Goiás (UEG) and the Federal
University Of Goiás (UFG), just as well as the sense given to them in the interior of these
courses. By such objectives, it was realized the need of a qualitative approach, so the elements
of research could be comprehended in its complexity. It was chosen by the documental
research, the Pedagogical Project of the courses was the source of data. The collected data
were analyzed through content analysis in which appeared analysis categories, such as: 1)
Theory-practice relation; 2) Legal fundaments; 3) Interdisciplinary and the PCC approach in
the courses; 4) Didactics transposition and 5) The role of PCC: wanted claims. From the
analysis taken from the categories, is possible to conclude that the relation between theory and
practice appears in the PCC, however, the proximity with the making and knowing are in its
majority, absent; the courses fill the workload of 400 hours of PCC demanded by the
Resolution CNE/CP 2/2002, as the PCC is distributed throughout the courses in almost its
totality in the interior of the disciplines; the component approach is linked to a conception of
interdisciplinary; as understood as well as a learning space regarding the transformation of
scientific knowledge in school. In what concerns the senses of practice found in the interior of
the PCC, it has been analyzed: space and contact with the real, graduation of a reflexive
teacher, graduation of a critic professional, specificity and valorization of a professional
knowledge and the relation between theory and practice baptized by the interdisciplinary and
the didactics transposition.
Keywords:Resume, Theory-Practice, Practice as a Curricular Component, Biology.
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O INÍCIO... TRAJETÓRIA DE VIDA-ACADÊMICA E NUANCES DA
PESQUISA

“La distancia entre lo que somos y lo que no somos nos situa em el camino de lo que
deseamos ser”
Nuria Pérez de Lara

Escrevi, reescrevi... escrevi, reescrevi... escrevi... Parei!!! E em um momento de
devaneio e autocrítica resolvi, de forma metafórica, amassar o papel e começar tudo
novamente, e pelo início.
Esse foi o processo inicial de (re)pensar sobre o que foi escrito nesta Introdução,
mesmo tendo realizado leituras e ainda conversado com meu orientador sobre o que delinear
neste espaço, pois queria dar um tom diferenciado, que despertasse o interesse de prosseguir
nas páginas que seguem a quem, por ventura, começasse o processo de leitura desta
Dissertação.
O que chamo aqui de início me levou a procurar o significado da palavra
Introdução. Na procura de um dicionário, encontrei, entre meus livros, um velho conhecido, o
meu Mini Aurélio, o dicionário que ganhei durante a terceira série, na Escola Estadual
Evangélica Betel, em Iporá, Goiás, na qual estudei quase toda minha vida. Esse reencontro me
levou a outros lugares, a outros “eus”, que nem recordava mais. Nesse movimento, deixei a
busca da palavra de lado e resolvi começar essa Introdução rememorando minha trajetória de
vida escolar, pois como afirma Osório (2011) é a partir de nossas experiências que
construímos nossa identidade, saberes, apropriamos e (res)significamos outros tantos, o que
impregna nossa prática enquanto docentes, e acrescentaria aqui também como pesquisadores,
de outras nuances, outros tons que na roda da vida são constantemente renovados.
Minha inserção no universo das letras se iniciou com cinco anos de idade quando
minha família se mudou do campo para a cidade, justamente para que eu adentrasse a este
mundo novo. Por mais distante que esteja e tão pequenino que era, consigo me lembrar de
vários flashs deste tempo quando no Colégio Estadual Osório de Lima, em Iporá, Goiás,
comecei a descobrir outro mundo através da leitura e da escrita. Minha professora, Tia Dalmi
como falávamos todos da turma, era dedicada e empenhada, com toda sua sabedoria e
conhecimento sobre o ser professor, percebeu que havia necessidade de que eu ficasse mais
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um tempo estudando nas férias, o que me proporcionou desbravar espaços no campo da
leitura, escrita e matemática, que ainda não compreendia.
Na caminhada escolar, fui obrigado, no fim da primeira série, estudada com a Tia
Divina, deixar a escola, na qual estava tão acostumado e onde tinha diversos amigos. Assim,
na segunda série, adentrei a Escola Estadual Evangélica Betel e lá fiquei até o fim do nono
ano. Foram muitas vivências e amigos que permanecem até hoje... Como foi rico este
universo... Quantas aprendizagens... Quantas histórias... Nunca vou me esquecer das minhas
Tias Elci, Cilmar, Zuleide. Como eram maravilhosas, carinhosas, professoras dedicadas,
como essas, nunca encontrei, realmente conseguiam entrelaçar amor e conhecimento, uma vez
que compreendiam e dominavam os saberes fundamentais ao exercício da docência.
Deste tempo ainda de Ensino Fundamental I, uma das coisas mais marcantes
foram as aulas de música com a Tia Wilma. Está impregnado na minha memória nosso
primeiro contato, a nossa primeira música (Vaca Voadora, da Sandrinha), como não esquecer
o seguinte trecho: “Imagine criança se pode, Deus faz tudo no devido lugar/ Imagine uma
vaca voando, um passarinho berrando, não dá!”. Entendi que podia ter asas, deixar de ser eu
e ser quem quisesse ser. Deixei de reclamar e aceitar o que eu era, um menino gordinho e
tímido, já que a música me falava: “Tem criança que só reclama, não concorda com o que é/
Um reclama do cabelo o outro reclama do pé/ Aquele que é bem gordinho, quer ser elegante/
Imagina criança se pode uma formiguinha carregar um elefante”. Deus faz tudo no seu
devido lugar e eu estava no lugar certo.
No Ensino Fundamental II, entre tudo que vivi, me reporto as aulas de Ciências
com a professora Ana Maria. Essa era apaixonada pela ciência, suas aulas eram um mundo
novo, um mundo de surpresas. Conseguíamos sair do senso comum para o científico de forma
fenomenal, através de investigação, experimentação, e claro, seu cuidado para conosco.
Nunca me esqueço de uma aula prática em que vimos todo o sistema digestivo de uma
galinha, como fiquei agraciado com todo o conhecimento que essa experiência proporcionou a
toda a turma, foi único, ficou para a história.
Poderia ficar aqui escrevendo páginas e páginas sobre este tempo, contado as
histórias das apresentações do dia das mães e dos pais, das quais eu sempre participava
dançando e/ou cantando, as aventuras vividas no desfile anual de 7 de setembro, onde muitas
vezes adentrei ao pelotão e marchei pela cidade, ou ainda as travessuras de criança e
adolescente que fazia com os amigos durante o recreio e porque minha professora de
Português da 7º série me chamava de “Cutcut”. Mas resolvo parar por aqui, pois não quero
me delongar.
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Conclui a Educação Básica (EB) voltando para o Colégio Estadual Osório
Raimundo de Lima. Como um filho pródigo, voltei ao início para chegar ao fim. Foram três
anos de muitas coisas... Amigos... Aprendizagens... Afirmação do que eu era... Nesse espaço,
o qual não era mais aquele que vivi no início dos meus anos escolares, conheci outras
professoras e professores que através de seu trabalho dedicado, empenhado e comprometido
me conduziram ao caminho da Universidade. Dentre os diversos bons professores que tive, a
que se destacava para mim, claro, era a professora de Biologia, Luciane. Era apaixonado por
suas aulas, pela forma que falava e argumentava sobre a Ciência, conseguia nos colocar como
partícipes das aulas, não éramos sujeitos passivos no processo de ensino e aprendizagem. Não
apenas depositava conteúdo sobre nós, mas o mediava através de um processo histórico de
constituição da ciência. Toda esta ação me levava a querer desvendar cada vez mais o mundo
da Biologia, o mundo da vida.
Nesse processo de relembrar o que vivi no meu tempo escolar, percebo, mediante
os conhecimentos que adquiri durante meu processo formativo, o quanto os professores que
trilharam comigo o caminho escolar possuíam/possuem amor pelo que faziam/fazem, como
também muito conhecimento sobre o ser docente, sabendo mediar o conhecimento, empregar
na hora certa uma metodologia e avaliar como ensinavam em um movimento de diálogo com
a turma. É certo que durante esse processo escolar também tive professores enraizados em um
modelo de ensino tradicional, que apenas depositava sobre nós conteúdo, sem estabelecer
relação com o nosso contexto, porém estou certo que esses modelos de professores foram a
base para a constituição de minha identidade docente, tendo como espelho o que gostaria de
ser e o que não gostaria.
Abro espaço para fazer um adendo a essa história que conto, pois seria injusto não
mencionar uma pessoa que foi tão importante na minha vida, a professora Cleuza Rocha, que
conheci durante o último ano no Ensino Médio quando conjuntamente a escola fazia um curso
pré-vestibular. Entre tantas conversas e tamanhas broncas, foi com ela que aprendi realmente
a escrever e ter clareza do que escrevia. Conduzia tudo com rigidez, mãos de ferro realmente,
porque queria que todos nós, que estávamos ali, conseguíssemos alcançar nossos objetivos.
Não me esqueço da motivação que era suas aulas, sempre nos tratava como Universitários,
pois para ela já tínhamos conseguido alcançar esse universo, assim conduzia tudo para ajudar
a desbravarmos esse outro espaço, que para todos ali (alunos) ainda era um sonho.
Tendo chegado ao fim da Educação Básica adentrei a Universidade, mas não
pensem que foi fácil escolher o curso a fazer. Foi um processo de descoberta e afirmação da
mesma. Desde criança, uma das brincadeiras que mais gostava era de “Escolinha”, e claro, eu

17

era sempre o professor e meus primos (a), amigos e vizinhos, meus queridos alunos, porém
quando comecei o Ensino Médio, me perdi entre o sonho de criança de ser professor e pensei
em outros cursos (Medicina, Enfermagem, Farmácia e Jornalismo). A decisão inicial de
deixar a ideia da docência vinha dos dizeres de familiares de que eu deveria ser médico, ter
uma profissão que ganhasse dinheiro e ainda das dificuldades que saberia que encontraria na
docência. Porém, em um movimento de passar em diversos cursos, ter que abandonar ideias e
afirmar aceitações, resolvi cursar a Licenciatura em Ciências Biológicas (CB) na
Universidade Estadual de Goiás (UEG), Campus Iporá.
Na mesma época em que comecei o curso de CB, me veio à cabeça, de forma
solta, a ideia de fazer também outro curso, de início Letras, já que era apaixonado por
Literatura. Na procura de uma instituição para realizar esta segunda formação, encontrei o
Polo da Universidade Paulista, em Iporá e decidi que seria no espaço da Educação à Distância
que faria este curso. Na falta do curso de Letras, adentrei ao curso de Pedagogia, sem saber
direito aonde chegaria com a mesma. Assim, é certo que comecei os cursos com dúvidas
sobre minhas escolhas, porém no movimento de cursar as disciplinas, a relação com os
colegas e professores bem como com a dinâmica universitária, de modo geral, percebi que as
decisões tomadas e o caminho que estava construindo na Universidade, com a participação
em diversos projetos (PIVIC, PIBIC, PIBID), conseguiria alcançar meus objetivos dentro do
campo da Educação.
Na Universidade, tive a honra de conviver e aprender com grandes mestres, com
pessoas que me motivaram a exercer e me apaixonar cada dia mais pela docência, pois como
afirma Anastasiou (2004, p. 34) o processo de ensinagem só se efetiva por intermédio de um
trabalho coletivo entre professores-professores e professor-aluno, “numa nova aventura do
ensinar e apreender, do saborear na sala de aula da universidade” e ainda pelo exercício de
pesquisar.
Ao fim dos cursos, o que ocorreu quase que concomitantemente, passei a me
questionar: Sou um pedagogo biólogo ou um biólogo pedagogo? Qual identidade é mais
prevalente? Como será minha atuação docente enquanto formado em Pedagogia e Biologia?
Depois de um tempo pensando nestas questões, as dúvidas foram se findando, na medida em
que compreendia que não havia uma dominância entre os cursos na constituição da minha
identidade enquanto professor, eu não era/sou um ou outro, mas uma mistura de ambos. A
Pedagogia e a Biologia estão em mim impregnadas dando formas ao meu modo de enxergar e
colocar em prática a docência.
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Como um ser afadigado, sempre vivi muitas coisas concomitantemente na
Universidade, e dentre uma delas, a vontade de sair do espaço da graduação para o da pósgraduação. No início do curso de CB, motivado por uma professora, me iniciei como
pesquisador no campo da Botânica, participando de projetos e publicando em eventos, porém
no fazer cotidiano da pesquisa na área enquanto bolsista de Iniciação Científica (IC), percebi
que este não era meu lugar. Com a participação voluntária em um projeto de IC em Educação,
nas aulas de Didática, de Ensino de Ciências e Biologia, vi que esse era meu lugar, onde me
encontrava e me percebia como participante efetivo, como “colaborador do mundo”. Nessa
efervescência, deixei a Botânica e parti rumo à Didática das Ciências, o que me levou ao
Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal
de Goiás (UFG).
Quero reportar-me ao universo do mestrado com a frase de Guimarães Rosa, no
Grande Sertões Veredas: “Mire veja: o mais importante e bonito do mundo é isto: que as
pessoas não estão sendo iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre
mudando”. A frase é para mim o resumo desta jornada, já que me percebi em mudança
constante, em confronto com minhas concepções, em evolução acadêmica e pessoal.
Portanto, pegando emprestado os dizeres de Tomás Tadeu da Silva, no livro
Documentos de Identidade, afirmo que foi o movimento entre educação, no cursar das
disciplinas, orientações, leitura e escrita, logo a inserção em um novo contexto cultural, que
proporcionou a transformação da minha identidade e subjetividade enquanto ser humano,
cidadão, educador e pesquisador. Sou agora outro: ser, cidadão, professor e pesquisador, me
distancio do que outrora fui antes de adentrar ao Programa de Pós-graduação em Educação
em Ciências e Matemática/UFG. No caminhar, me desconstruí, me desconfigurei, mas me
construí novamente em outras bases que agora fundamentam e serão reconvertidas
constantemente em contato com outras nuances da vida e do mundo do trabalho como
professor e pesquisador, inquieto e questionador.
Por fim, termino esse movimento de rememorar as lembranças do que outrora fui,
na busca pelo entendimento do que me tornei e tenho em constante evolução de ideias e “eus”
me transformando, reportando ao seguinte trecho da música Caminhos do Coração, de
Gonzaguinha:
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Toda pessoa sempre é as marcas
Das lições diárias de outras tantas pessoas
E é tão bonito quando a gente entende
Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá
E é tão bonito quando a gente sente
Que nunca está sozinho por mais que pense estar

Assim, é certo que a construção de minha identidade profissional se deu em
paralelo com o meu processo de constituição pessoal, pois como salienta Furlanetto (2013, p.
21) “esses dois processos mesclam-se, confundem-se [...], tornam-se inseparáveis”.
Nessa altura da leitura, espero que você, leitor deste trabalho, esteja se
perguntando sobre como o universo de pesquisa desta Dissertação foi construído. Para dizerlhes voltarei mais uma vez no tempo.
A temática que escolhi para o pré-projeto de ingresso no mestrado versava sobre
Ensino de Evolução. O desejo de dedicar-me a este tema veio da participação, no ano de
2012, do IV Encontro Nacional de Ensino de Biologia e II Encontro Regional de Ensino de
Biologia/Regional 4, quando ouvi a fala dos professores Mario Amorim (UESC) e Pedro
Teixeira (PUC-RJ), durante o Painel Temático 5: Ensino de evolução, que versavam sobre
suas pesquisas realizadas no Mestrado. Fiquei tão encantado com o campo que cheguei a casa
e comecei a ler “loucamente” tudo que encontrava sobre o assunto. Nesse meio, li as
dissertações dos pesquisadores e assim construí o pré-projeto que me colocou no espaço do
mestrado.
Entretanto, pelo título desta Dissertação, estão certos de que deixei o Ensino de
Evolução para dedicar meus esforços à Formação de Professores de Biologia,
especificadamente sobre um dos elementos que constituem o currículo destes cursos, a Prática
como Componente Curricular (PCC). A ideia surgiu a partir de uma pesquisa que realizei com
o professor Leandro e a professora Marilda Shuvartz, quando em uma reunião, em que
discutíamos as nuances do nosso trabalho, o professor me perguntou em um rompante: Porque
este não é o seu tema de Dissertação? Nunca havia pensado em mudar, mas fiquei com uma
pulga atrás da orelha. Entre o movimento de convencimento do professor me perguntando
constantemente se queria ser mais um pesquisador, continuando com meu pré-projeto inicial,
ou “O Pesquisador” me dedicando a uma temática de certa forma ainda inicial, principalmente
se comparada ao Ensino de Evolução no qual temos diversas Dissertações e Teses. A
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mudança foi aceita por mim. Assim, com leituras, discussões e um movimento de escrita,
construímos os aportes basilares desta pesquisa que aqui começarei a delinear, certo de que
esse fazer está impregnado de minha trajetória de vida e acadêmica, perpassando o universo
da EB até o fim das graduações que cursei.
O trabalho desenvolvido nesta Dissertação concentra-se no campo da Formação
de Professores, versando em especial sobre o Currículo da mesma. Assim, o foco se dirige a
Prática como Componente Curricular (PCC) em cursos de Licenciatura em Ciências
Biológicas (CB) de Goiás. O espaço de pesquisa se constitui de duas Instituições do Estado de
Goiás, sendo elas: Universidade Estadual de Goiás (UEG) e Universidade Federal de Goiás
(UFG). Neste sentido, indaga-se: Qual o lugar da PCC nos cursos de licenciatura em CB de
duas Universidades de Goiás? Quais os sentidos de prática mobilizados para a construção da
PCC no currículo dos cursos de Licenciatura em CB investigados e suas relações com o
processo formativo do futuro docente?
Com essa problematização, no que tange ao objetivo geral do trabalho, busca-se
compreender, de forma reflexiva e crítica, como a PCC está configurada nos cursos de
Licenciatura em CB da UEG e UFG bem como os sentidos atribuídos a mesma no interior
destes cursos.
Como objetivos específicos, por sua vez, foram estabelecidos os seguintes:



Verificar como a PCC está inserida na matriz curricular dos cursos de Licenciatura em
CB da UEG e UFG;



Identificar quais os sentidos de prática foram mobilizados para a construção do espaço
da PCC no Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC‟s) investigados;



Entender como a configuração da PCC tem contribuído para a superação da dicotomia
entre teoria-prática nos PPC‟s.

A pertinência do trabalho se justifica por pesquisas sobre o currículo da formação
de professores ainda ser bastante incipiente como afirma Zeichner (2009) bem como pela
PCC se constituir como uma questão ainda pouco compreendida no interior da Licenciatura,
embora tenha mais de uma década que foi determinada por Lei, pelo espaço que ocupa na
formação (mínimo de 400h) e ainda por ter permanecido no currículo, como coloca a
Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015 do Conselho Nacional de Educação.
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Assim, no tópico intitulado O início... Trajetória de vida-acadêmica e nuances
da pesquisa, apresentamos o caminho acadêmico percorrido pelo autor deste trabalho,
entrelaçado com a história de vida do mesmo bem como algumas nuances da pesquisa
delineada nesta Dissertação.
Com o intuito de estabelecer uma base teórica para fundamentar a investigação
proposta, procurou-se construir os primeiros capítulos. O capítulo 1, intitulado A formação
de professores em Ciências Biológicas: currículo e relação entre teoria- prática, apresenta
uma discussão acerca das políticas curriculares para a formação de professores, para pensar
como as mesmas são construídas e ressignificadas no contexto de prática, ou seja, na
constituição do currículo dos cursos de Licenciatura em CB e as questões que circundam a
relação entre teoria-prática, objetivando explicitar uma formação de professores pautada na
práxis.
No segundo capítulo, A prática como componente curricular em questão:
aportes históricos, definições e contexto de pesquisa, buscou-se traçar, historicamente,
como a PCC surgiu nas políticas de formação de professores, para posteriormente defini-la
com base nas mesmas, levando à compreensão de como as nuances entre teoria-prática foram
sendo reconfiguradas nesses documentos. Por fim, apresenta-se uma análise objetiva sobre
Dissertações e Teses (DTs) que abordam a PCC.
A base metodológica do trabalho é abordada no terceiro capítulo, intitulado O
caminhar: percurso metodológico da pesquisa. Caracterizou-se a abordagem da pesquisa, o
método empregado, os instrumentos de coleta de dados, seguido da técnica empregada na
análise dos dados, finalizando com a caracterização das Instituições de Ensino Superior (IES)
investigadas, os cursos enfocados nesta pesquisa e as categorias de análise provenientes dos
dados coletados.
No quarto capítulo, O contexto da prática: recontextualização da Prática como
Componente Curricular no interior dos cursos investigados, procurou-se compreender o
cenário atual do Curso de Licenciatura em CB da UEG e UFG. Assim, realizou-se
inicialmente, para a UEG, a análise da Resolução CsA nº 3, de 12 de fevereiro de 2015 que
apresenta diretrizes para o cumprimento da PCC dentro dos seus cursos de formação de
professores, o que não ocorre no âmbito na UFG. Em seguida, apresenta-se um panorama
geral dos PPC‟s dos cursos investigados. Por fim, a análise das categorias que emergiram dos
PPC‟s investigados é delineada. Neste momento, procura-se estabelecer relações com o
campo teórico empregado neste trabalho e, portanto compreender as concepções que
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circundam a constituição da PCC no interior dos cursos de Licenciatura em CB da UEG e
UFG.
Na parte final deste trabalho, Considerações finais?, evidenciam-se os pontos
mais relevantes que emergiram dos dados provenientes dos PPC‟s analisados bem como as
contribuições deste trabalho para a formação de professores, especificamente para a
Licenciatura em CB.
Logo, afirma-se que se pretende contribuir com as pesquisas no campo da
Didática das Ciências por meio do processo (ação) de pensar e refletir sobre a PCC nos cursos
de Licenciatura em CB. Não é objetivo findar um processo de discussões acerca da PCC, mas
compreender como a mesma é encontrada nos cursos investigados e ainda suscitar novos
questionamentos que levarão a outras pesquisas, pois como afirma Popper (1987) “só há um
caminho para a ciência, ou para a filosofia: encontrar um problema, ver a sua beleza e
apaixonarmo-nos com ele; casarmo-nos com ele e até que a morte nos separe, a não ser que
encontremos outro problema ainda mais fascinante”.
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CAPÍTULO I
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS:
CURRÍCULO E RELAÇÃO ENTRE TEORIA-PRÁTICA

“Não só é impossível desvincular a pedagogia de suas relações com a política,
mas também é teoricamente desonesto”
Peter McLaren
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No sentido de fundamentar esta pesquisa objetiva-se neste capítulo tecer
considerações sobre o currículo na formação de professores, buscando aporte para discussão
da Prática como Componente Curricular (PCC). Assim, na primeira parte são apresentados
nuances sobre o currículo enquanto território de luta e poder, para consequentemente pensar
as políticas para constituição do currículo a partir das contribuições traçadas por Ball & Bowe
(1992) e Ball (1994).Será elucidado ainda, especificamente, o currículo no curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas (CB) a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCN) para estes cursos e o processo de disputa acerca de saberes específicos e pedagógicos
que os constituem. Na segunda parte abordar-se-á a dicotomia entre teoria-prática.

1.1 Currículo: um território de lutas e poder

Etimologicamente a palavra “currículo” deriva do latim curriculum, que significa
“pista de corrida”, desta forma através da ação de correr que o currículo nos proporciona é
que nos tornamos quem efetivamente somos. Para além de sua dimensão atrelada ao
conhecimento, é certo que “o currículo é também uma questão de identidade” (SILVA, 2013,
p. 14).
O currículo não é apenas uma lista de disciplinas e conteúdos a serem ministrados,
como professores definiram na pesquisa de Pontes (2011, p. 70), uma concepção centrada
apenas nessas bases explicita uma “visão impregnada pela teoria tradicional de currículo, que
aceita o status quo e se concentra nas questões de organização”. O currículo é um território
onde diversas concepções e intenções estão imbricadas, o que pode ocorrer explícita ou
implicitamente.
Lima (2007, p. 12) relaciona a escola como espaço de formação e humanização,
argumentando que “a natureza do currículo e sua formulação são questões fundamentais para
que a escola dê conta de sua função humanizadora”. Nesse sentido, o conceito de currículo
está imbricado a uma concepção ontológica, ou seja, de constituição do ser humano enquanto
ser social. Pensar o homem que se quer formar através de uma proposta de currículo é
elementar, haja vista que, pode mudar a direção que o mesmo irá seguir: Queremos um
currículo que forme um cidadão consciente de suas atitudes no mundo ou apenas um
realizador de tarefas para o mercado de trabalho?
Nessa linha de argumentação é evidente que o currículo é um território político
(SILVA, 2013), portanto não é neutro, e sim dotado de relações de poder, transmitindo

25

“visões sociais particulares e interessadas”, e assim construindo “individuais e sociais
particulares” (MOREIRA; SILVA, 2013, p. 14).
Nas palavras de Moreira & Silva (2013, p. 13) “o currículo há muito tempo
deixou de ser apenas uma área meramente técnica, voltada para questões relativas a
procedimentos, técnicas, métodos”, guiados por uma tradição crítica do currículo baliza-se
esse por nuances sociológicas, políticas e epistemológicas. Pautados na perspectiva crítica, “o
currículo é considerado um artefato social e cultural”.
O currículo é sem dúvida alguma o resultado de uma soma de momentos
históricos (SILVA, 2013), que foram o (re)configurando. A partir de um movimento histórico
que parte das teorias tradicionais até as proposições das teorias pós-críticas do currículo, Silva
(2013, p. 147) dispõe que:

Depois das teorias críticas e pós-críticas do currículo torna-se impossível pensar o
currículo simplesmente através de conceitos técnicos como os de ensino e eficiência
ou de categorias psicológicas como as de aprendizagem e desenvolvimento ou ainda
de imagens estáticas como as de grade curricular e lista de conteúdos. Num cenário
pós-crítico, o currículo pode ser todas essas coisas, pois ele é também aquilo que
dele se faz, mas nossa imaginação está agora livre para pensá-lo através de outras
metáforas, para concebê-lo de outras formas, para vê-lo de perspectivas que não se
restringem àquelas que nos foram legadas pelas estreitas categorias da tradição.

Por intermédio deste aporte histórico, Silva (2013,p. 14) aponta que o currículo é
dependente das formas como autores e teorias o definem, pois “uma definição não nos revela
o que é, essencialmente, o currículo: uma definição nos revela o que uma determinada teoria
pensa que o currículo é”. Nesse viés, o autor ressalta, ainda, que a necessidade de
compreensão deste objeto (currículo) deve se pautar por sua história, desde sua gênese nos
anos 1920 até as teorias pós-críticas da contemporaneidade.
O currículo é também um campo de disputas em que formas das mais variadas
estão imbuídas, dando a esse diversas conotações. Um currículo constituído em bases
epistemológicas puramente ligadas ao capitalismo se difere de um que seja pautado em uma
lógica contra-hegemônica. A forma de entender a educação, o conhecimento, o processo de
ensino e aprendizagem e a formação de professores se distinguem, o que leva a constituição
de um “tipo” determinado de currículo. Assim, como campo político é cerceado de discursos
diversos, os quais, mesmo sem uma postura clara e definida, estão atrelados a uma dada
vertente política e epistemológica.
Dessa maneira, corrobora-se Silva (2013, p. 150) que revela que
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o currículo tem significados que vão além daqueles aos quais as teorias tradicionais
nos confinaram. O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de
poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa
vida, curriculum vitae: no currículo se forja nossa identidade. O currículo é texto,
discurso, documento. O currículo é documento de identidade.

Mediante as breves palavras tecidas neste tópico objetiva-se desvelar o currículo,
romper com o entendimento do mesmo apenas como uma disposição de conteúdos e
componentes, mas entendê-lo como um território de lutas e poder, onde pensamentos e
posicionamentos estão embutidos. É com este entendimento que partiu-se para a discussão do
ciclo de políticas públicas proposto por Ball & Bowe (1992) e Ball (1994) no subtópico
seguinte.

1.1.1 Políticas curriculares: proposições sobre o ciclo de políticas

Inicia-se este tópico reportando a seguinte frase de Peter McLaren (1997, p. 270):
“Não só é impossível desvincular a pedagogia de suas relações com a política, mas também é
teoricamente desonesto”. Nesse sentido, corrobora-se com Freire (1979) que educar é um ato
político, ideológico e emancipatório, “no sentido do compromisso assumido com o outro, para
que este possa ser cada vez mais sujeito da sua história e do seu processo de aprendizagem”
(DOWBOR-FREIRE, 2015, p. 2). Assim, educação e política são campos entrelaçados que se
influenciam. Portanto, no movimento de pensar o currículo, o viés político é condição
inegável e importante.
Ao pensar as políticas públicas deve-se compreender que essas têm sido “cada vez
mais uma commodity, uma mercadoria a ser comprada e vendida, vista como uma
oportunidade de lucro” (BALL; MAINARDES, 2011, p. 13), o que implica em caminhar a
mesma por uma lógica capitalista. Impregnadas da nuance capitalista as políticas influem a
mesma lógica na educação, porém como assegura Tello & Almeida (2013, p. 10), a educação
regulada por esses princípios “é frágil, inconsistente e contraditória sendo superada a cada dia
em conformidade com as mudanças mundiais e locais do próprio mercado”. É certo que o
conhecimento ganha, desta maneira, diversos usos políticos, perpassando uma linha tênue
entre o caráter político estratégico e o libertário. Por intermédio destas constatações é que se
defende uma educação em bases contra hegemônicas, e nesse sentido o professor não deve se
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constituir enquanto propagador da nova pedagogia da hegemonia do capitalismo neoliberal da
Terceira Via1 (NEVES, 2013, p. 1).
Distintos autores, como reporta Lopes (2004), tem apontado o currículo como
uma questão central no campo das políticas educacionais na atualidade. Em muitos casos,
recebem importância de uma reforma educacional. Porém, como as políticas são pensadas e
constituídas para um modelo ideal de instituição, a implementação em contextos
diferenciados se torna empecilho para sua efetivação, tornando-o prescritivo.
No que concerne às políticas curriculares tem-se que essas não funcionam como
um todo organizado e estruturado, e ainda que sua efetiva formulação não implica em uma
consecutiva implementação, “mas sim como um processo de interação entre os diversos
grupos de interesses, mediados pelas institucionalidades e pelas questões colocadas no
contexto da prática” (REZENDE; BAPTISTA, 2011, p. 173), o que tende a (re)configurar a
própria política.
Dado as colocações, para o entendimento das políticas curriculares reporta-se a
Ball & Bowe, (1992) e Ball (1994) para entender como diferentes contextos se entrelaçam
para a constituição das políticas.
Stephen J. Ball, sociólogo da educação inglês, a partir da década de 1990, com
colaboradores (Richard Bowe, Annie Gold e outros) iniciou considerações sobre o que
denominou de “Abordagem do Ciclo de Políticas”2.

A abordagem do ciclo de políticas é particularmente produtiva na análise das atuais
políticas globais, superando tanto os enfoques que situam a globalização como
produtora da homogeneidade cultural quanto os enfoques que se submetem a uma
inevitabilidade e a um caráter completamente novo dos atuais intercambiamentos
entre nações (LOPES; MACEDO, 2011, p. 253).

A partir das colocações dos autores supracitados, Mainardes (2006, p. 55) aponta
que a abordagem do ciclo de políticas apresenta várias contribuições para as análises políticas,
pois permite “que o processo político é [seja] entendido como multifacetado e dialético,
necessitando articular as perspectivas macro e micro”. Por meio dessa abordagem é possível,

1

“Neoliberalismo de Terceira Via é uma expressão utilizada pelo Coletivo de estudos de Política Educacional,
para indicar as atualizações efetivadas no projeto político neoliberal a partir de meados da década de 1990”
(NEVES, 2013, p. 2).
2

A abordagem formulada por Ball começou a ser empregada na literatura científica brasileira a partir de 2002
(MAINARDES; GANDIN, 2013).
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portanto, traçar uma análise crítica da formulação das políticas desde sua gênese até a
efetivação das mesmas na prática.
Sobre a abordagem do ciclo de políticas, Ball deixa claro em entrevista a
Mainardes & Marcondes (2009, p. 304-305) durante a Reunião Anual da British Educational
Research Association (BERA) - Associação Britânica de Pesquisa Educacional -, ocorrida na
Universidade de Londres em 2007, que esse é um método, como se vê no trecho que se segue:
“O principal ponto que gostaria de destacar é o de que o ciclo de políticas é um método. Ele
não diz respeito à explicação das políticas. É uma maneira de pesquisar e teorizar as
políticas”.
Nessa lógica, o referido autor coloca que o ciclo de políticas não busca descrever
as políticas, mas pensar e saber com essas são produzidas, na busca pela afirmação de que “as
políticas não são meramente implementadas. Elas são reinterpretadas, recriadas no contexto
da prática, por meio de ajustes, adaptações e criações” (MAINARDES; GANDIN, 2013, p.
149).
Segundo Oliveira & Lopes (2011, p. 20), Ball defende que

o modelo analítico alicerçado na concepção de que as políticas curriculares: a)
constituem-se em um conjunto de textos (representações) e de discursos (práticas);
b) estão imersas numa rede de discursos; c) não são independentes de história,
poderes e interesses que se espraiam capilarmente e; d) têm seus sentidos
modificados pela migração de textos e discursos de um contexto a outro, por
exemplo de recontextualização que produzem híbridos culturais.

As teorizações de Ball levam ao rompimento com uma visão linear da
constituição das políticas educacionais, dotando as mesmas de uma interpretação complexa
(LOPES; MACEDO, 2011, p. 252), o que amplia o debate no campo do conhecimento.
“Nessas investigações, ele se contrapõe à perspectiva estadocêntrica e abre possibilidades
instigantes para o campo do currículo”. Nos dizeres de Lopes (2006), Ball entende os textos
como sendo representações, as quais são codificadas e decodificadas de forma complicada
sofrendo, variadas interferências.
O ciclo de políticas foi composto inicialmente por três contextos, sendo eles: o
contexto de influência, o contexto da produção dos textos e o contexto da prática (BALL;
BOWE, 1992). Somente a partir de 1994, por intermédio de críticas e questionamentos, Ball
(1994) inclui mais dois contextos ao ciclo de políticas públicas, o contexto dos
resultados/efeitos e o contexto de estratégia política, salientando que esses não devem ser
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separados dos outros três contextos, e sim incluídos no contexto de prática e de influência,
pois como enfatiza “os resultados são uma extensão da prática” (MAINARDES;
MARCONDES, 2009, p. 306).
Ainda sobre os contextos, Ball (1994, p. 306) afirma que podem ser pensados de
formas distintas e até mesmo alocados uns dentro dos outros, nas palavras do autor: “dentro
de um contexto de prática, você poderia ter um contexto de influência e um contexto de
produção de texto, de tal forma que o contexto de influência dentro do contexto de prática
estaria em relação à versão privilegiada das políticas ou da versão privilegiada da atuação”. A
figura 1 a seguir apresenta a relação entre os três contextos iniciais.

Figura 1. Relação entre os contextos de influência, produção de texto e da prática. Adaptado
de Rezende & Baptista (2011, p. 176).
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construção/formulação das políticas públicas e os discursos sobre as mesmas são construídas
(BALL; BOWE, 1992). É neste contexto que os grupos de interesse e as redes sociais agem
no interior e em torno dos partidos políticos, governo e legislativo, na busca pela efetivação
de seus discursos, dotando, portanto as políticas de certas ideologias, conceitos, e soluções
para possíveis problemáticas.
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No contexto estão presentes influências globais e internacionais, principalmente
de organismos como o Banco Mundial (BM), Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), Fundo Monetário Internacional (FMI), e a União das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Por exercerem grande
influência financeira sobre os países, suas ideias sobre a educação em geral são o epicentro da
constituição dessas políticas. Cabe aqui fazer um alerta de que estes Organismos Multilaterais
caminham na busca pela manutenção de um status quo que pauta suas ações pelo capital.
Assim, ao passo que o contexto de influência é marcado por interesses “mais
estreitos e ideológicos, os textos políticos normalmente estão articulados com a linguagem do
interesse público mais geral” (MAINARDES, 2006, p. 52). Portanto, o contexto de produção
de textos como o nome já referenda é o espaço onde os textos políticos são construídos, em
suma caminham com as proposições de interesse público geral (BALL; BOWE, 1992). Nas
palavras de Mainardes (2006), esses textos políticos são os representantes das políticas. Por
serem formulados em meio a um processo de negociações e acordos, os textos resultam em
um ajuntamento textual, o que implica em um controle difuso das políticas (LOPES;
MACEDO, 2011). Esses textos podem tomar várias conformações, como: textos legais e
oficiais, textos políticos, comentários (formais e informais) acerca dos textos políticos, bem
como pronunciamos e outros tantos. Faz-se necessário dizer que a constituição destes textos é
dotada de incoerência, muitas vezes por serem construídos por meio de muitas vozes, as quais
ecoam interesses distintos, o que também pode levar à contradições, o que é evidenciado em
muitos textos oficiais.
O contexto da prática é onde ocorre a recontextualização das políticas públicas.
É nesse espaço que interpretações e recriações são produzidas (BALL; BOWE, 1992). Ball
afirma que a tradução das políticas em práticas se constitui como complexa, reportando que
neste momento há uma alteração entre modalidades, ou seja, do textual para o prático (ação).
“Assim, a pessoa que põe em prática as políticas tem que converter/transformar essas duas
modalidades, entre a modalidade da palavra escrita e a da ação, e isto é algo difícil e
desafiador de se fazer” (MAINARDES; MARCONDES, 2009, p. 305).
Nesse sentido, Ball, Maguire & Braun (2012, p. 3 apud MAINARDES; GANDIN
2013, p. 152) colocam que “é no contexto da prática em que as políticas ganham sentido, em
que elas são mediadas, disputadas e, as vezes, ignoradas”.Como reporta Bernstein (1996,
1998apud LOPES, 2005), no processo de recontextualização, alguns fragmentos podem ser
mais valorizados que outros, a associação destes a outros fragmentos é capaz de ressignificálo, levando à discussão e sistematização para um foco divergente das intenções dos
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formuladores do texto inicial. Porém, como reportam Lopes & Macedo (2011), o contexto da
prática não deve ser entendido fora das contingências determinadas pelas relações de poder
que estão embutidas nas políticas.

Os profissionais que atuam no contexto da prática [escolas, por exemplo] não
enfrentam os textos políticos como leitores ingênuos, ele vê com suas histórias,
experiências, valores e propósitos (...). Políticas serão interpretadas diferentemente
uma vez que histórias, experiências, valores, propósitos e interesses são diversos. A
questão é que os autores dos textos políticos não podem controlar os significados de
seus textos. Partes podem ser rejeitadas, selecionadas, ignoradas, deliberadamente
mal entendidas, réplicas podem ser superficiais, etc. Além disso, interpretação é uma
questão de disputa. Interpretações diferentes serão contestadas, uma vez que se
relacionam com interesses diversos, uma ou outra interpretação predominará,
embora desvios ou interpretações minoritárias possam ser importantes (BOWE et
al., 1992, p. 22apudMAINARDES, 2006, p. 53).

Com a fala de Bowe e colaboradores é constatado que o professor se torna peça
central do processo, são sujeitos ativos no processo de interpretação e reinterpretação dos
textos, e nesse movimento dotam os mesmos de suas confluências enquanto cidadãos e
profissionais docentes (MAINARDES, 2006).
O contexto dos resultados/efeitos se define pelos princípios de justiça, igualdade
e liberdade individual. Assim, as políticas públicas deveriam ser analisadas mediante os
impactos que geram, e as possíveis interações com as desigualdades existentes. As políticas
ganham com este contexto outra dimensão, deixa-se a dinâmica de pensá-las enquanto
resultados que suscitam para a dimensão dos efeitos que causam em um contexto de prática
(Idem).
O último contexto elucidado por Ball (1994), o contexto de estratégia política,
envolve a identificação de um conjunto de atividades de cunho social e político que se
constituem fundamentais para lidar com as questões de desigualdade social que são
difundidas pelas políticas.
Para Mainardes (2006, p. 60), “a questão essencial do contexto de
resultados/efeitos e do contexto de estratégia política é a reflexão profunda sobre questões
conjunturais e sobre as desigualdades sociais que são criadas ou reproduzidas pela política ou
pelo programa”. O autor elucida ainda que, a detecção destas questões só pode ocorrer no
contexto de prática por meio de instrumentos de coleta de dados como a entrevista e
observações prolongadas.
Na busca de exemplos de como textos oficiais podem se constituírem como
híbridos e ainda recontextualizados de maneiras distintas no contexto de prática, Lopes (2002)
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procura elucidar o processo de produção de um discurso oficial híbrido na constituição dos
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN). Os PCN apresentam distintos
conceitos, como os de interdisciplinaridade e aprendizagem situada, advindos de tendências
pedagógicas distintas o que contribuiu para a constituição de um documento híbrido. No
contexto da prática, textos híbridos possuem dificuldades para se efetivarem, justamente por
seu caráter pouco coerente e difuso.
Embora as considerações elencadas ao longo do texto de Lopes (2002) levem a
um caráter negativo dos PCN, a autora pondera que “as ambiguidades no conceito de
contextualização apresentadas, [...] não devem ser identificadas como negativas em si. Tais
ambiguidades expressam os conflitos, [...], existentes no processo de produção de uma
proposta curricular que visa se legitimar na comunidade educacional” (Idem, p. 393), o que
leva a realização de acordos que se originam de discursos e interesses diferentes acarretando
em um texto final híbrido.
Após compreender os contextos propostos por Ball& BOWE (1992) e Ball
(1994), e pelo exemplo suscitado acima fica notório que

as políticas envolvem confusão, necessidades (legais e institucionais), crenças e
valores discordantes, incoerentes e contraditórios, pragmatismo, empréstimos,
criatividade e experimentações, relações de poder assimétricas (de vários tipos),
sedimentação, lacunas e espaços, dissenso e constrangimentos materiais e
contextuais (BALL; MAINARDES, 2011, p. 13).

No que concerne ao contexto da prática, as proposições de Ball levam a
constatação de que na mesma, as políticas podem se constituir confusas e até mesmo
irrealizáveis, muitas vezes pelo fato de serem produzidas para um contexto real inexistente.
Porém, são aparelhos de propagação do modo como se entende o mundo, “e ainda dos
caminhos de mudança do que pensamos sobre o que fazemos” (BALL; MAINARDES, 2011,
p. 13).
Por fim, infere-se com Lopes & Macedo (2011, p. 273) que “a política curricular
é, assim, uma produção de múltiplos contextos sempre produzindo novos sentidos e
significados para as decisões curriculares nas instituições escolares”. Desse modo, evidenciase que o currículo reflete o conflito entre interesses sociais e valores que se constituem como
hegemônicos no processo educacional (OSÓRIO, 2011).
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1.1.2 O currículo do curso de licenciatura em Ciências Biológicas: na busca por uma
identidade

A docência, como todas as profissões é aprendida (MIZUKAMI, 2011) e
carregada de uma complexidade que demanda inúmeros saberes, como apontam Shulman
(1986), Freire (2011), Tardif (2013) e outros autores. Assim, é ao longo da formação inicial
que o licenciando adquire, ou ao menos se espera, os saberes fundamentais para o exercício
do “ser” professor, pois neste momento sua identidade enquanto docente é socialmente
construída. Lembra-se aqui que a construção desta identidade não se dá apenas no curso de
formação inicial, mas em todo o processo de profissionalização docente, na confluência com
as experiências de vida dos sujeitos. Nesse movimento, a identidade docente é constantemente
reconfigurada.
Garcia & Reis (2014) ressaltam que o se “fazer” professor - constituição de uma
identidade docente - se relaciona com as redes e saberes que são produzidos conjuntamente
em diferentes “espaçostempo” em que os indivíduos co-habitam. No processo de formação, os
espaços desta, em especial, são a Universidade e a Escola, que numa confluência de fazeres e
saberes levam o licenciando à compreensão do exercício profissional docente, enquanto
campo de relação entre teoria e prática. Porém, é certo que a confluência entre estas duas
esferas não é tênua e tranqüila, mas cerceada por disputas, o que afeta o processo formativo
do licenciado. Nas palavras de Torres & Carneiro (2014, p. 1313), a formação de professores

situada em um tempo e espaço, deve se estabelecer dentro de um sistema que
possibilite aos sujeitos historicamente situados a sua afirmação, seja por meio da
garantia de uma estrutura democrática que lhes permita se perceberem inseridos no
processo de formação, seja por meio de um currículo que os revele e que os
permitam aprender a profissão docente.

Portanto, no entendimento de que a profissão docente é constituída também por
meio do espaço curricular enquanto movimento de execução nos cursos de formação é que
apresenta-se, neste tópico, nuances da constituição do currículo nos cursos de Licenciatura em
CB. Inicialmente é traçado uma relação com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para
os Cursos de Ciências Biológicas(Parecer CNE/CES 1.301/2001), na busca pela possível
identidade que o documento apresenta e a ligação dessa com a constituição do currículo
nesses cursos. Posteriormente, a relação entre disciplinas específicas e pedagógicas é
apresentada, pois como traçado no tópico 1 deste capítulo, o currículo é um território de
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disputa e poder.Assim, na construção do currículo de CB se evidencia disputas, muitas vezes
por julgarem um saber superior a outro.
A primeira vista, quando reporta-se as DCN detecta-se um problema, pois essa
logo no início considera apenas o Bacharel em CB para definir o perfil dos formandos, não
sendo evidenciada desta maneira a ligação e a interdisciplinaridade entre as modalidades
Bacharelado e Licenciatura, como se faz salutar Torres & Carneiro (2014). No item “e” das
Diretrizes, ainda no perfil dos formandos, é apontado o seguinte: “e) consciente de sua
responsabilidade como educador, nos vários contextos de atuação profissional” (BRASIL,
2001, p. 3). A partir desta colocação, porta o Bacharel da dimensão de educador, a qual o
curso de formação inicial não está apto.
Em um período em que a educação passa por diversos problemas, não será aqui
referido a estes por serem inúmeros, e não se constituírem como foco da discussão deste
trabalho, faz-se que a ausência da consideração do licenciando nas Diretrizes é uma
contribuição negativa. Nesse sentido, “a afirmação da identidade docente nos cursos de
licenciatura tem sido uma meta perseguida e de difícil alcance” (TORRES; CARNEIRO,
2014, p. 1314), justamente pelo equívoco reportado acima.
Caminhando nas proposições delineadas por Torres & Carneiro (2014) tem-se que
as colocações evidenciadas nas DCN levam ao privilégio de uma formação técnica. A
formação nesses princípios caminha na prerrogativa de atender o mercado, ou seja, produzir
um profissional que domine e consiga executar de forma exitosa as técnicas e, no âmbito da
licenciatura caminha para a proposição de um profissional incapaz de construir um sujeito
historicamente situado nas questões que o circundam, de um modo crítico e reflexivo.
Souza & Guimarães (2011, p. 29) pontuam que ensinar não se refere à técnica de
como ensinar, mas que o professor no exercício de seu fazer desenvolva conhecimentos
teóricos e práticos que lhes possibilitem intervir na formação do sujeito, em um processo
onde, segundo os autores, o professor “repensa a teoria, reinventa sua prática e se educa”.
Na busca pelos saberes que são indispensáveis ao exercício docente tem-se que as
DCN não fazem menção aos mesmos. “Nessa direção [...] reconhecem o papel do educador
em qualquer contexto de atuação do biólogo, independente de ser um bacharel ou licenciado o
que, obviamente, nos leva a refletir sobre o espaço de atuação desse “bacharel-educador” que,
segundo as DCN, nem precisa sê-lo realmente, bastando apenas “portar-se como educador”
(TORRES; CARNEIRO, 2014, p. 1315).
Quanto à estrutura dos cursos, as DCN colocam que estes, além de contemplar as
exigências tecidas para o perfil do profissional, o que é um problema para a Licenciatura
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como se evidenciou, deve garantir uma formação em bases inter e multidisciplinar. Sobre o
assunto, fazem-se os seguintes questionamentos: Um curso pautado em um currículo
disciplinar conseguiria garantir a formação exigida pelas Diretrizes? Os profissionais
formadores estão aptos a um trabalho interdisciplinar?
Para responder as questões levantadas primeiramente deve-se ressaltar o processo
de formação dos professores formadores, os quais mesmo atuando em cursos de Licenciatura
nem todos foram formados nestas bases, ou seja, não dominam, em maioria, os saberes
pedagógicos tão basilares para o exercício da docência em qualquer nível de ensino. A Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, em seu artigo 66 define que: “a
preparação para o exercício do magistério superior faz-se-à em nível de pós-graduação,
prioritariamente em cursos de mestrado e doutorado” (BRASIL, 1996), o que se constitui
como problema, haja vista que, como alerta Anastasiou (2006) esta formação tem se reduzido
a uma disciplina e ao estágio docência. Lembra-se neste ponto que muitos programas não
possuem disciplinas sobre Metodologia do Ensino Superior ou voltadas para questões
educacionais.
Como ressalta Souza & Guimarães (2011, p. 28), “é verdade que, quase sempre,
esses profissionais trazem consigo uma enorme bagagem de conhecimentos e de experiência
profissional que contribui para a formação dos alunos. Mas, em geral, são profissionais que
quase nunca se pensaram professores”. Dormiram profissionais liberais e acordaram
professores, e diria aqui “sem saber”, pois muitos se inscrevem em processos seletivos para
uma universidade acreditando que serão apenas pesquisadores, o que talvez seja até certo,
afinal de contas foram formados para isso, e não para atuarem como professores, preocupados
com a aprendizagem de seus alunos.
Com uma formação reduzida ou inexistente para atuação como docente, esses
professores tendem a repetir com seus alunos o modelo adotado por seus professores
(ANASTASIOU, 2006), o que em sua maioria caminha para um ensino tradicional,
enciclopédico e a-crítico. Um ensino com essas bases não alcança a interdisciplinaridade, haja
vista que, essa proposta exige uma postura distinta do docente enquanto profissional que veja
fora de seu campo, que consiga concatenar os conteúdos de suas disciplinas com outras
esferas em um processo onde não existam barreiras, e os mesmos se confluam na constituição
do processo de ensino e aprendizagem.
Na busca por um modelo interdisciplinar, pontua-se as colocações de Pimenta &
Anastasiou (2005, p. 217-218), sobre o ensino como uma ação coletiva, onde os saberes
específicos, os saberes profissionais, e os provenientes do campo de pesquisa se reconfiguram
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quando confrontados com os de outros colegas docentes que compõem o quadro dos cursos.
Assim, há necessidade de se pensar “um quadro teórico-prático global no que se refere ao
campo a que pertence, e enquanto um quadro teórico-prático social de um processo de
formação profissional”. Em um exercício coletivo na constituição do PPC o movimento de
fragmentação curricular deve ser superado na busca por um quadro interdisciplinar, o que
somente é possível por intermédio de um trabalho coletivo.
Sobre a estrutura curricular dos cursos de Licenciatura em CB outra questão que
chama a atenção entre os aspectos elencados pelas DCN é o item seguinte: “privilegiar
atividades obrigatórias de campo, laboratório, e adequada instrumentação técnica” (BRASIL,
2001, p. 4). Ciente das necessidades de formação do biólogo, seja Licenciatura ou
Bacharelado, é certo que as atividades respaldadas são significativas e corroboram para a
formação plena do indivíduo, porém quando se pensa na primeira modalidade tem-se que o
espaço escolar não é presente nestas considerações.
O último item do tópico “estrutura curricular” coloca que a implementação do
currículo dos cursos deve ser experimental, apontando um processo constante de avaliação do
mesmo pelos docentes, efetuando correções sempre que houver necessidade.
A modalidade Licenciatura aparece pela primeira vez nas DCN no item conteúdo
curricular, quando ao reportar aos conteúdos específicos coloca que:

A modalidade Licenciatura deverá contemplar, além dos conteúdos próprios das
Ciências Biológicas, conteúdos nas áreas de Química, Física e da Saúde, para
atender ao ensino fundamental e médio. A formação pedagógica, além de suas
especificidades, deverá contemplar uma visão geral da educação e dos processos
formativos dos educandos. Deverá também enfatizar a instrumentação para o ensino
de Ciências no nível fundamental e para o ensino da Biologia, no nível médio.
[...]
Para a Licenciatura em Ciências Biológicas serão incluídos, no conjunto dos
conteúdos profissionais, os conteúdos da Educação Básica, consideradas as
Diretrizes Nacionais para a formação de professores em nível superior, bem como as
Diretrizes Nacionais para a Educação Básica e para o Ensino Médio (BRASIL,
2001, p. 6).

Evidencia-se, ainda, que a ausência de especificação da modalidade Licenciatura,
e assim das dimensões que diferem esta modalidade do Bacharelado, pode se constituir como
um desestímulo a sujeitos que, por ventura, quisessem adentrar ao curso, ou mesmo, nos
alunos já em formação.
A separação entre disciplinas específicas, “o que ensinar”, e pedagógicas, “como
ensinar”, é uma questão histórica dentro das universidades brasileiras (GUIMARÃES, 2011),
que ainda permanece na constituição dos cursos de Licenciatura, sobretudo os de CB. A
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justificativa se dá pelo que sustenta Gatti (2010), mesmo com ajustes em razão das novas
diretrizes para a formação, verifica-se nesses cursos uma formação com foco nas disciplinas
específicas, onde as disciplinas pedagógicas são marginalizadas no currículo (quantitativo
insuficiente de disciplinas, carga horária reduzida, a ideia de que qualquer professor pode
ministrá-las, e outras). A valorização, excessiva, deste corpo de conhecimento leva ao
entendimento de que a docência é desprovida de saberes próprios (SOUZA; GUIMARÃES,
2011).
No contexto do curso de CB, Selles (2014, p. 17) afirma que evitar as dicotomias
entre os saberes biológicos e pedagógicos se constitui como “um exercício saudável que se
coloca à formação docente, pois não somente mostra o quanto é frágil reduzir a ação docente
à deficiências de conteúdo, como também expõe a necessidade de mediar as relações entre
universidade e escola”. Assim, diante dos desafios que cerceiam a profissão docente na
atualidade, coaduna-se com Torres & Carneiro (2014), posto que o domínio de um campo
científico não é suficiente para o exercício da docência, se faz fundamental saberes
pedagógicos e políticos, além de outros tantos que circundam a profissão.
Por intermédio da narrativa de uma aula de um de seus alunos estagiários, Selles
(2014) nos leva a constatação de que as disputas que ocorrem na constituição dos currículos
dos cursos e o que se considera como sendo boas práticas escolares não estão reduzidas a
dimensão específica, biológica, do conteúdo, reportando a necessidade de considerarem-se
outras dimensões desse, ou nas palavras da autora, “não confinando o ensino a um cômodo
que trate apenas do biológico, mas abrindo janelas para outros espaços, representações e
sentidos, o que implica em saberes pedagógicos e curriculares”. Nas palavras de Freire (2006,
p. 78-79) “se sou professor de Biologia, não posso me alongar em considerações outras, que
devo apenas ensinar Biologia, como se o fenômeno vital pudesse ser compreendido fora da
trama histórico-social, cultural e política”.
Na busca por findar a distinção entre os saberes pedagógicos e específicos,
Guimarães (2011, p. 67) coloca que “a dissociação se deu por um processo de abstração, para
resgatar a “indissociabilidade”, será necessário considerar o ato docente como fenômeno
concreto, isto é, tal como ele se dá efetivamente no interior das escolas”. É, portanto,
“recolocar a escola na formação, não como um anexo ou espaço indesejável. É perguntar qual
é o compromisso da formação inicial com esta instituição” (SELLES, 2014, p. 22).
Contribuindo com as colocações de Guimarães (2011) têm-se os dizeres de
Gonçalves & Gonçalves (2003) que a articulação entre os saberes somente será possível
quando os professores dos institutos específicos e faculdades de educação tiverem clareza do
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objetivo traçado para o curso, bem como do perfil de aluno que se almeja formar, não
considerando uma ou outra disciplina mais relevante nesse processo. Sustenta-se ainda que os
professores formadores devam ter clareza de que os professores em formação não necessitam
apenas de saberes específicos, mas também como transpor os mesmos no âmbito do ensino
(SILVÉRIO, TORRES, MAESTRELLI, 2013).
Por fim, sobre a relação entre um modelo curricular disciplinar e a relação entre
conhecimentos específicos e identidade docente, Gatti (2010, p. 1375) contribui com as
ponderações traçadas até aqui, principalmente com as questões levantadas neste tópico, com a
seguinte inserção:

A forte tradição disciplinar que marca entre nós a identidade docente e orienta os
futuros professores em sua formação a se afinarem mais com as demandas
provenientes da sua área específica de conhecimento do que com as demandas gerais
da escola básica, leva não só as entidades profissionais como até as científicas a
oporem resistência às soluções de caráter interdisciplinar para o currículo, o que já
foi experimentado com sucesso em vários países. A formação de professores
profissionais para a educação básica tem que partir de seu campo de prática e
agregar a este os conhecimentos necessários selecionados como valorosos, em seus
fundamentos e com as mediações didáticas necessárias, sobretudo por se tratar de
formação para o trabalho educacional com crianças e adolescentes.

Com o movimento delineado se concluiu as considerações deste tópico a par de
que a constituição dos currículos de Licenciatura em CB deve objetivar a formação de um
profissional ciente do saber e fazer de sua profissão, o que implica contato entre Universidade
e Escola, e um currículo onde não haja hierarquização de uma ou outra dimensão do
conhecimento, pedagógico ou biológico, mas os entendam como saberes que se confluem,
denotando a importância dos mesmos para a constituição do ser professor.

1.2 A relação entre teoria-prática: em busca da efetivação da práxis
Ao longo da história de constituição dos cursos de formação de professores foram
surgindo diferentes maneiras de organização desses, todas pautadas em distintas concepções
de prática educativa, como assegura Souza (2013). Para tanto, antes de adentrar-se a relação
teoria-prática, considera-se importante retomar, mesmo que brevemente, os aspectos de três
modelos que tem norteado a configuração dos cursos de formação de professores, sendo eles:
racionalidade técnica; racionalidade prática e racionalidade crítica.
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O modelo da racionalidade técnica está preocupado com os problemas
instrumentais (SCHÖN, 1992). Em resumo, Contreras (2012, p. 101) coloca que a ideia base
deste modelo é que a prática “consiste na solução instrumental de problemas mediante a
aplicação de um conhecimento teórico e técnico, previamente disponível, que procede da
pesquisa científica”, assim a prática consiste na aplicação de conhecimentos na busca por
solucionar os problemas advindos desta. É nesse sentido que Reyes-Santana (2014, p. 10)
elucida que a formação docente deve se constituir enquanto formação profissional e não
técnica, pois a primeira leva o docente a formas mais elevadas de aplicação do conhecimento,
enquanto a segunda somente proporciona experiência, e a prática é, segundo o autor,
“potencialmente, um ejercicio de formación”.
Pautados no modelo da racionalidade técnica os cursos de formação de
professores organizaram suas estruturas curriculares no que ficou conhecido como “modelo
3+1”, onde o discente em formação se deparava com três anos de disciplinas específicas, no
caso do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, seriam disciplinas como Zoologia de
Invertebrados, Anatomia Humana, Sistemática Vegetal, Imunologia e tantas outras, e uma
formação pedagógica complementar de um ano. “Nessa configuração, a ênfase da formação
estava na capacitação para um bom domínio sobre os conteúdos conceituais de uma área do
conhecimento, correspondente à disciplina homônima existente na Escola de Educação
Básica” (TERRAZZAN et al., 2008).
Para Favetta (2013, p. 39), o modelo de racionalidade técnica não dá conta da
formação, já que não se preocupa com o desenvolvimento integral do professor que está
procurando construir sua identidade, e assim, necessita “de espaços onde ocorra troca de
experiências, troca de saberes, para que os valores próprios da profissão docente possam ir se
consolidando em busca da autonomia”. Segundo Diniz-Pereira (2011), esse modelo ainda não
foi superado na maioria das IES.
O outro modelo é o da racionalidade prática, que pauta-se, principalmente, “na
aprendizagem da prática, para a prática e a partir da prática” (PÉREZ GÓMEZ, 1998, p.363),
ou seja, “em técnicas do aprender a fazer” (MAGALHÃES, 2014, p. 111). Nesse sentido,
houve na formação de professores o deslocamento da perspectiva de aquisição do
conhecimento para aquela de competências, um movimento que teve contribuições no
processo de fragmentação e fragilização da formação. A justificativa de uma formação nestes
princípios se dá, segundo Rodrigues & Kuenzer (2007), pela colocação de que a teoria pouco
tem modificado o contexto prático, se esquecendo do que salienta Kuenzer (2003, p. 14): “[...]
é preciso considerar que a prática não fala por si mesma; os fatos práticos, ou fenômenos, tem
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que ser identificados, contados, analisados, interpretados, já que a realidade não se deixa
revelar através da observação imediata”.
As ponderações traçadas para o modelo de racionalidade técnica e prática levam a
questionar sobre as consequências destes modelos para a formação de professores, bem como
se nas incertezas da contemporaneidade, alinhavada a gama de informações disponíveis aos
alunos, dariam conta de uma formação que atendesse a dinamicidade do mundo atual. Nesse
sentido, a prática como eixo central da formação de professores, na procura por uma
superação da racionalidade técnica em detrimento de uma racionalidade prática (DINIZPEREIRA, 2011), é algo que vem sendo, e deve ainda, ser investigado pelos estudiosos da
Educação e do Ensino na busca de uma compreensão detalhada, crítica e reflexiva sobre, por
exemplo, o modo como a prática como componente curricular (PCC)é incorporada aos
projetos pedagógicos dos cursos (PPC) de formação de professores.
É nesse sentido que se dialoga, neste trabalho, com a racionalidade crítica, a qual,
segundo Giroux (1986), se alicerça na critica da ação, criticando o que é opressor em
detrimento de liberdade e bem-estar individual. “Portanto, parte do princípio que o professor
significa sua prática através da reflexão e autorreflexão, que contêm em si uma
intencionalidade” (CARVALHO, 2007, p. 104), que para além do ensino avança para
discussões acerca da política, sociedade e economia que afetam a atuação dos professores.
Pautado nesta racionalidade, a prática pedagógica é dotada de duas características principais:
dialógica e reflexiva, sendo esse movimento de reflexão o responsável por concatenar teoria e
prática efetivando a práxis.
Para Contreras (2012), o processo de reflexão crítica permitiria aos docentes a
transformação da prática, o que ocorreria por intermédio da “tomada de consciência dos
valores e significados ideológicos implícitos nas atuações de ensino e nas instituições que
sustentam”, ou seja, na transformação dos mesmos enquanto intelectuais críticos. Nos dizeres
de Freire (2011, p. 40) “é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode
melhorar a próxima prática”. Pondera-se que a “criticidade não precisa ser sempre fonte de
tensões e mesmo conflitos; bem ao contrário, no mais das vezes, a criticidade configura-se na
serenidade das argumentações maduras” (MORAIS, 2001, p. 56).
Como coloca Scalcon (2008, p. 44) “a formação de professores, do ponto de vista
da transformação pela práxis, difere da epistemologia da prática, fundamentalmente, por ter a
propriedade de não negar a dimensão teórica de seu próprio suporte”, o que na formação de
professores fornece subsídios para a efetivação da prática pedagógica, na busca por uma
“atividade consciente e em uma atitude teórico-prática” como reporta ainda a autora. Assim, a
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formação deve ser enviesada pela práxis (FERREIRA, 2010), porém não é o que se tem
evidenciado. Nesse prisma é que serão realizadas as relações acerca da relação teoria-prática,
na busca pela efetivação de uma práxis.
A formação de professores é pautada ao longo de seu processo histórico por
inúmeros conflitos, alguns que se findam e outros que permanecem arraigados aos processos
de constituição e reformulação das licenciaturas, trazendo consequentemente influências para
o percurso de formação. Um destes conflitos recorrente e que merece destaque é aquele que se
refere à teoria e à prática, o qual está presente na formação desde os anos 1930, decorrente da
hierarquia entre conteúdo e metodologia. Nas licenciaturas, a relação teoria-prática ganha
força com a distinção entre as disciplinas específicas e as pedagógicas nos anos 1970.
Contudo, nos anos 1980 e 1990 ampliam-se as discussões e reforça-se a inserção da
associação entre teoria-prática quando da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Lei. 9.394/96.
Corroborando com os aspectos históricos, Gonçalves & Gonçalves (2003) fazendo
menção a um trabalho de Shulman (1996), no qual o autor faz análise de testes de concursos
de professores no período de 1875 a 1975, encontrando ênfase nos conteúdos, chegou à
conclusão de que na Idade Média teoria-prática caminhavam juntas, se perguntando por que
houve um processo de dicotomia entre essas. Mediante as considerações, tem-se que o
delinear da reconfiguração dos cursos de licenciatura foi o que engendrou outras nuances
sobre a relação teoria-prática, como, por exemplo, o entendimento do que é prática, levando a
um processo de separação das mesmas.
Foi a partir da década de 1980 que vários estudos começaram a apontar para uma
nova relação entre teoria-prática, a citar os trabalhos de Schön sobre o professor reflexivo, o
qual está calcado em uma epistemologia da prática, que é criticada; os de Tardiff sobre os
saberes docentes; e os de Perrenoud, este último “que influenciou a ressignificação da relação
teoria e prática na política de formação de professores no período de 1995 a 2002” (REAL,
2012, p. 53).
Candau & Lelis (2008, p. 57) apontam que a relação teoria-prática é, para muitos,
uma questão básica da formação de professores se afirmando como um ponto central de
reflexão na busca por alternativas de formação. A questão desta centralidade pode estar
assentada no fato da relação teoria-prática, “manifestar os problemas e contradições da
sociedade em que vivemos que, como sociedade capitalista, privilegia a separação trabalho
intelectual-trabalho manual e, consequentemente, a separação entre teoria e prática”.
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A forma de conceber a relação entre teoria-prática é agrupada por Candau & Lelis
(2008) em dois esquemas, sendo eles: a) visão dicotômica, e b) visão de unidade. A visão
dicotômica enfoca não somente uma dissociação em polos opostos entre teoria e prática, mas
é colocada na autonomia de um sobre o outro. É nessa visão que durante os cursos de
formação de professores, quando os alunos adentram ao universo da EB, ou mesmo os
professores em exercício, disparam afirmações como “na prática a teoria é outra”,
reafirmando esta dissociação como aponta Pimenta & Anastasiou (2005).
Nessa perspectiva corrobora-se Pimenta (1995), quando esta argumenta que a
prática deve se iniciar na totalidade que é a escola, o que implica um exercício de
primeiramente conhecê-la no seu contexto, para somente depois isolar os conhecimentos
advindos desse espaço no currículo da formação, o que necessariamente deve incluir todas as
disciplinas do currículo, e não somente o Estágio Supervisionado como muitos acreditam
mesmo com toda a produção a respeito. Sobre essa questão, Gonçalves & Gonçalves (2003)
defendem a necessidade de uma prática de ensino mais eficaz, ou seja, que esteja presente
durante todo o processo formativo e não apenas no fim deste.
Entende-se que a aproximação do contexto da prática proporciona ao futuro
docente um olhar crítico sobre o seu campo de atuação profissional, como reporta Osório
(2011, p. 123) “desde o início de sua formação, o professor já deve ter oportunidade de fazer
uma leitura crítica do seu campo de trabalho para não se decepcionar ao entrar em contato
com o contexto real”. É certo que esses alunos passaram vários anos de sua vida no ambiente
escolar, porém, enquanto licenciandos despertam um novo olhar sobre esse universo, se vêem
agora a frente do processo de ensino e aprendizagem, são eles os mediadores da ação. Assim,
um olhar crítico, reflexivo, apoiado na teoria pode levá-los a romper com uma visão
dicotômica entre teoria-prática.
A visão de unidade “está centrada na vinculação, na união entre teoria e prática.
É necessário, contudo, deixar claro que a unidade não significa identidade entre estes dois
polos. Há uma distinção entre teoria e prática no seio de uma unidade indissociável”
(CANDAU; LELIS, 2008, p. 62), pois a relação aqui é assegurada por uma simultaneidade e
reciprocidade, de autonomia e dependência entre ambas. Nas palavras de Oliveira (2013, p.
143) o que ocorre é uma relação dialética entre teoria-prática, “que pressupõe a autonomia e a
dependência simultânea e recíproca entre os dois termos”:
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nesse enfoque, a teoria não mais comanda a prática, não mais a orienta no sentido de
torná-la dependente das ideias, como também não se dissolve na prática, anulandose a si mesma. A prática, por seu lado, não significa mais a aplicação da teoria, ou
uma atividade dada e imutável (CANDAU; LELIS, 2008, p. 62).

Acerca destas questões, Carvalho (2001) salienta que os saberes para uma
formação teórica que seja sólida, e as relações entre teoria e prática destes saberes é o que
proporcionará as efetivas condições para a constituição do saber-fazer do professor na EB.
Assim, a desarticulação entre a formação acadêmica e a realidade prática se constitui como
um dilema enfrentado pelos cursos de formação de professores, reportando a necessidade de
maior aproximação entre Universidade e Escola (DINIZ-PEREIRA, 2011). O que para Sérvio
(2013) deve ser reinventado, por intermédio de um processo de novos modos de organização
da profissão, onde a coletividade e a solidariedade sejam pilares fundamentais.
Cabe neste momento explicitar o que entendemos por prática e práxis. Alicerçado
nos dizeres de Japiassu & Marcondes (1993), tem-se que a prática está ligada as ideias do
fazer, estando relacionada ao que o homem exerce sobre as coisas para atender as
necessidades primeiras de sua existência. Como reporta Dias & Lopes (2009), o termo prática
aglutina sentidos distintos, assim neste trabalho, não se aborda sobre qualquer prática, mas
acerca da prática educativa. A prática educativa é uma realidade poliédrica, é um axioma
indiscutível como aponta Reyes-Santana (2014, p. 7), portanto se constitui em uma
multiplicidade de variáveis, sendo elas: pedagógicas, didáticas, sociais, psicológicas,
filosóficas, institucionais, profissionais, laborais, além de “crenças e suposições profundas
sobre o ser humano, a cidadania, o sentido do conhecimento e o saber, o conceito e o papel da
cultura”, e tantas outras.
Nesse sentido, Oliveira (2013, p. 143) afirma que “a prática da docência não se
materializaria de forma emancipatória apenas pelo exercício repetitivo da experiência, a qual,
por sua vez, não é uma mera expressão da teoria, e também traz contribuição para a
construção e reconstrução das sistematizações teóricas”.
Vázquez (2011, p. 221) define a práxis a partir de sua distinção com atividade:
“Toda práxis é atividade, mas nem toda atividade é práxis”, sendo entendida, portanto, como
uma atividade específica. A atividade específica seria uma atividade real, objetiva ou material.
Desse modo:
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Sem essa ação real, objetiva, sobre uma realidade – natural ou humana – que existe
independentemente do sujeito prático, não se pode falar propriamente de práxis
como atividade material consciente e objetivamente; portanto, a simples atividade
subjetiva – psíquica – ou apenas espiritual que não se objetiva materialmente não se
pode considerar como práxis (Vázquez, 2011, p. 228).

Assim, caminha-se em um movimento de concretização do pensado em uma ação,
onde o sujeito produtor da atividade de práxis é concomitantemente ao tempo que produz
também produzido, formado e transformado, pois a práxis é uma atividade prática material,
com fins específicos, e que transforma o mundo (natural e humano) (VÁZQUEZ, 2011).
Em um movimento de práxis, entendemos a prática “sempre como ponto de
partida e ponto de chegada do trabalho intelectual, através do trabalho educativo, que integra
estas duas dimensões (RODRIGUES; KUENZER, 2007, p. 59).
Com a inserção das autoras “cai por terra” uma formação que está/esteja pautada
em uma racionalidade técnica ou prática discutidas no início deste tópico, pois a prática por si
nada ensina, o que ocorre somente se houver uma mediação da ação pedagógica, pois é esta
que à partir de um processo intencional e sistematizado, de mediação teórica e prática, levará
ao ato de conhecer. Contudo, pondera-se que “ensinar a conhecer, enquanto capacidade de
agir teoricamente e pensar praticamente, é a função da escola” (RODRIGUES; KUENZER,
2007, p. 59), via um trabalho intelectual.
No movimento de pensar a práxis como atividade prática material, questiona-se:
Seria a teoria uma atividade também de práxis? Encontra-se a resposta em Vázquez (2011),
quando o autor situa a questão colocando que “uma atividade que se opera apenas no
pensamento e que produz o tipo peculiar de objetos que são os produtos daquele não pode,
portanto, se identificar com a atividade prática que chamamos de práxis”. A atividade teórica
só ganha materialidade quando relacionada com a prática, pois enquanto permanece em um
estado puramente teórico não se caminha para a práxis, o que, por conseguinte a nega (Idem).
Na busca por um currículo da formação de professores que esteja alinhavado a
uma concepção de práxis, o trabalho de Ferreira, Sousa & Casariego (2013, p. 6-7),
objetivando analisar historicamente os cursos de Licenciatura em CB no estado do Rio de
Janeiro, precisamente a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e a Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro, encontrou mediante o mapeamento das matrizes curriculares que os
sentidos da relação teoria-prática estão “sendo forjados no diálogo com tradições das Ciências
Biológicas, da pesquisa em ensino e do próprio contexto escolar”.
No manifesto de outros sentidos, temos a inversão de um modelo formativo
integral, onde a unidade seja primordial para o entendimento do todo que compõe o curso.
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No caso dos cursos de CB a ação forjada na constituição dos currículos apregoa de outras
perspectivas o fazer docente, onde no exercício da sala de aula o professor dota teoria e
prática mediante suas considerações, o que acredita-se, convergir para o processo de
dicotomização das mesmas, que as esvazia de significado. Ressalta-se ainda que:

todos os componentes curriculares devem trabalhar a unidade teoria-prática sob
diferentes configurações, para que não se perca a visão de totalidade da prática
pedagógica e da formação como forma de eliminar distorções decorrentes da
priorização de um dos dois pólos. Acreditamos que esta alternativa traz em si a
possibilidade do educador desenvolver uma “práxis” criadora na medida em que a
vinculação entre o pensar e o agir pressupõe a unicidade, a inventividade, a
irrepetibilidade da prática pedagógica (CANDAU; LELIS, 2008, p. 69).

A visão de unidade seria a concretização de um exercício efetivo de práxis, que
resultaria em um trabalho final real e transformador, que modificaria quando da construção do
conhecimento, os professores e alunos, os quais também dotariam esse de outras nuances, em
um processo de ressignificação. Entendendo, no contexto formativo, que a formação acontece
por partes, a cada disciplina, na relação com os conteúdos, com os professores e alunos, e com
a própria prática. E não de uma só vez, como se formar, e ainda constituir uma identidade
docente acontecesse em um passe de mágica.
Nesse sentido, as incursões delineadas neste capítulo evidenciam que a
Universidade não consegue, mesmo com um movimento de saber-fazer práxico, via currículo
das licenciaturas, formar profissionais prontos e acabados para a atuação profissional, pois
como afirma Freire (2011), a natureza humana é de seres inconclusos, sempre inacabados, o
que referenda um processo de profissionalização docente constante. Assim, é no caminho
entre a formação, o fazer e a relação desses que o professor ganha contornos que lhe são
únicos e pessoais, pois ele, via suas trajetórias, são distintos. Porém, fica um alerta: “A
consciência da inconclusão do ser humano não serve, entretanto, no nosso entender, de razões
de descuido por parte das agências formadoras de professores” (GONÇALVES;
GONÇALVES, 2003, p. 107). Há necessidade de um currículo onde disciplinas pedagógicas e
específicas dialoguem com teoria e prática!
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CAPÍTULO II
A PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR EM QUESTÃO:
APORTES HISTÓRICOS, DEFINIÇÕES E CONTEXTO DE PESQUISA

“Todas as práticas humanas se dão orientadas por um contexto teórico que é
formulado, amadurecido e desenvolvido no próprio exercício da prática. Não
existe, pois, teoria sem prática, nem prática sem teoria”
LUCKESI
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Este capítulo se divide em três partes, nas quais são realizadas considerações
sobre a Prática como Componente Curricular (PCC). Na primeira parte, propõe-se delinear o
processo histórico de constituição da PCC, tendo como base as legislações que
regulamentaram/regulamentam a formação de professores bem como os trabalhos de Dias &
Lopes (2009), Diniz-Pereira (2011) e Real (2012). Em seguida, procura-se definir a PCC
baseado nos Pareceres CNE/CP 9/2001, CNE/CP 28/2001 e CNE/CES 15/2005,
estabelecendo relação com o trabalho de Barbosa & Cassiani (2014). Por fim, na terceira parte
deste capítulo, busca-se entender como a PCC tem sido tratada nas pesquisas, por meio da
análise de Dissertações e Teses (DTs) sobre a PCC, no período de 2011-2012.

2.1 O contexto de surgimento da Prática como Componente Curricular

A relação entre teoria-prática, como já discutido, é algo que permeia o discurso
sobre a formação de professores no Brasil. O componente “prática” passou a ser preocupação
na constituição dos currículos da formação de professores a partir de 1995 (REAL, 2012).
Assim, começa-se a tecer relações sobre este componente na legislação brasileira, haja vista
que “explicitam as intenções da reforma pretendida para a formação de professores, uma vez
que se constituem em instrumento de formalização da política ao longo de uma série de ações,
intenções e comportamentos” (REAL, 2012, p. 53).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei. 9.394/96, em seu
artigo 61 diz que:
Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos
dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do
desenvolvimento do educando, terá como fundamentos:
1.
a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em
serviços;
2.
aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de
ensino e outras atividades.

A associação entre os elementos teóricos e práticos na licenciatura deve
proporcionar formação de um profissional que consiga atender as distintas fases da Educação
Básica, levando em conta o desenvolvimento psicológico, biológico e social do educando. O
artigo 65 da mesma Lei prescreve ainda que: “a formação docente, exceto para a educação
superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas”. Como aponta Diniz-
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Pereira (2011), esse artigo provocou imensa confusão, pois os responsáveis pela formação não
compreenderam inicialmente o que seria a “Prática de Ensino”.

É importante ressaltar que até 1996 os cursos de licenciatura tinham como
componente curricular o estágio, que era identificado com a seguinte inscrição:
“Prática de Ensino sob a forma de Estágio Supervisionado”. Diante desse cenário, de
mudanças normativas, as instituições de educação superior passaram a ter dúvidas
na interpretação do que seria a prática de ensino. Essa dúvida passa a ser
exteriorizada nos discursos dos gestores institucionais e coordenadores de cursos
[...] (REAL, 2012, p. 52)

Nesta questão abordada por Real (2012), o entendimento da prática de ensino, sob
a forma de Estágio Supervisionado, acabou “criando um problema não resolvido
satisfatoriamente na prática da formação de professor” (SOUZA-NETO; SILVA, 2014, p.
895). Assim, a LDB procurou mudar a situação, fixando 300h de Prática de Ensino e
deixando a fixação da normativa do Estágio Supervisionado para os Conselhos Estaduais de
Educação.
As dúvidas levaram a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de
Educação a elaborar o Parecer CES 744/97, que esclarece a questão dizendo:

A prática de ensino constitui o espaço por excelência da vinculação entre formação
teórica e início de vivência profissional, supervisionada pela instituição formadora.
A prática de ensino consiste, pois, em uma das oportunidades nas quais o estudantedocente se defronta com os problemas concretos do processo de ensinoaprendizagem e da dinâmica própria do espaço escolar.

Portanto, era papel da prática de ensino estabelecer a relação entre o contexto
teórico da academia e o contexto da prática profissional do licenciando. Por meio dela,
deveria ser oportunizado o pensar sobre as distintas problemáticas que poderiam advir durante
o processo de ensino e aprendizagem. Ao final do Parecer CES 744/97, havia um “Projeto de
Resolução” que fixava orientações para o cumprimento do artigo 65 da Lei 9.394/96, onde é
explicitado, no seu artigo 2º, o papel da prática de ensino enquanto elemento articulador da
relação teoria-prática. Ainda sobre as atividades a serem desenvolvidas na prática de ensino, o
“Projeto de Resolução” dizia que:

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;
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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.

De acordo com Carvalho (2001, p. 121), a obrigatoriedade das 300 horas de
Prática de Ensino se constituiu como uma “ocasião única para uma proposição de integração e
de interdisciplinaridade das disciplinas que tratam [tratavam] diretamente com a educação”.
Após a publicação do Parecer CES 744/97, mais precisamente dois anos depois, é
publicado o Parecer CNE/CP 115/99, que tratava das Diretrizes Gerais para os Institutos
Superiores de Educação, explicitando a prática de ensino como “elemento articulador do
processo de formação de professores”, como se pode notar pelo trecho seguinte:

A prática de ensino como elemento articulador do processo de formação de
professores tem como objetivo, exatamente, atingir à necessária integração entre
teoria e prática, em ambas as vertentes.
De fato, é a prática de ensino desenvolvida na escola, como parte de sua formação
profissional, que pode desvelar ao aluno docente problemas pedagógicos concretos,
que precisam ser resolvidos no cotidiano do processo de ensino e aprendizagem
desenvolvido no ensino fundamental. O seu enfrentamento objetivo, sob a
supervisão da instituição formadora, estimulará o futuro professor a desenvolver
reflexão crítica sobre os conteúdos curriculares que ministra e sobre as teorias a que
vem se expondo, ao mesmo tempo que suscitará redirecionamentos ou
reorganização da atividade pedagógica que vem efetivando.
Nesse processo de aprender fazendo, o aluno docente tanto aprimora e reelabora
seus conhecimentos sobre os conteúdos curriculares pelos quais é responsável e
aprofunda o seu entendimento das especificidades dos diferentes momentos de
aprendizagem e das características próprias dos alunos das diversas etapas da
Educação Básica, como amplia necessariamente a sua compreensão da
complexidade do processo educativo formal, que envolve não apenas a relação entre
professor e aluno, mas também a própria dinâmica da escola, configurada no seu
projeto pedagógico, e expressa nas relações estabelecidas entre os diferentes
segmentos escolares e com a comunidade [...].

O Parecer aponta para precedência da prática em relação à teoria quando explicita
um “processo de aprender fazendo”, dando margem a uma racionalidade prática. O que se
percebe, como aponta Ferreira (2010, p. 82), “é que a ênfase que é dada ora na atividade
teórica, ora na prática tem sido motivo de embates, durante anos nos cursos de formação de
professores”, o que levou ao entendimento da necessidade de confluência entre essas duas
forças, objetivando a constituição de uma práxis docente.
Um marco no trilhar da dicotomia teoria-prática na legislação é o Parecer
CNE/CP 009/2001, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de
professores da Educação Básica, em nível superior, curso de Licenciatura, de graduação
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plena, sendo explicitado pela primeira vez o termo “Prática como Componente Curricular”,
pois até então a referência era feita à prática de ensino. O Parecer colocava que:

Uma concepção de prática mais como componente curricular implica vê-la como
uma dimensão do conhecimento, que tanto está presente nos cursos de formação nos
momentos em que se trabalha na reflexão sobre a atividade profissional, como
durante o estágio nos momentos que se exercita a atividade profissional.

O Parecer CNE/CP 009/2001 instaura uma ruptura da prática e do estágio no
currículo dos cursos de formação de professores. Assim, compõem espaços distintos, cada
qual com uma função, mas ao mesmo tempo se interligando pela busca de uma unidade do
curso.

Nesse sentido, o projeto pedagógico deverá investir junto aos estudantes uma carga
horária mínima de oitocentas horas em que práticas de ensino e estágio se
distinguem por sua especificidade, mas não por suas finalidades maiores. A
diferença se situa no caráter legal de uma e de outro. A prática de ensino é um
movimento da relação teoria/prática que, como componente curricular, deverá ser
articulada no conjunto do projeto pedagógico e pode (e deve) ser desenvolvida junto
com qualquer outro componente curricular intra e extramuros universitários da
formação docente (CURY, 2003, p. 116).

Porém, a explicitação de um novo componente não retirou de cena a prática de
ensino, pois no Parecer CNE/CP 21/2001 e no “Projeto de Resolução” anexo a esse, que trata
da duração e carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em
nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, ainda há menção a essa, como na
fala do autor acima. “Porém, algo parecia claro na cabeça dos legisladores até aquele
momento: uma coisa era a „prática como componente curricular‟ e outra coisa a „prática de
ensino‟ e o „estágio supervisionado‟” (DINIZ-PEREIRA, 2011, p. 208).
Nesse momento, surge o Parecer CNE/CP 28/2001 dando nova redação ao Parecer
CNE/CP 21/2001, e esclarecendo, por fim, o artigo 65 da Lei 9.394/96, definindo a PCC bem
como instituindo agora não mais 300 horas para o componente “prática”, mas 400 horas que
deveriam estar presente desde o início dos cursos de Licenciatura. Assim, a Resolução
CNE/CP 2/2002 firmou a questão, instituindo a carga horária de PCC, que deverá ser
vivenciada ao longo de todo o curso.
Contudo, as colocações não se fizeram suficientes e no ano de 2005 é emitido o
Parecer CNE/CES 15/2005, objetivando esclarecer as Resoluções CNE/CP 1/2002 e 2/2002,
sobre a PCC. Este Parecer evidencia que:
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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 fundamentos técnicocientíficos correspondentes a uma determinada área de conhecimento.

Posteriormente aos Pareceres e Resoluções mencionados, a formação de
professores passa por um período de readequação, onde novos Projetos Pedagógicos dos
Cursos (PPC) são construídos para cumprir as determinações legais. Recentemente, com vista
a definir novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e
para a formação continuada de professores é promulgada a Resolução nº 2, de 1º de julho de
2015. Esta Resolução, como as anteriores, consideram como eixo central da formação de
professores a relação teoria-prática, como é evidenciado, por exemplo, no inciso 3º do artigo
13: “§ 3º Deverá ser garantida, ao longo do processo, efetiva e concomitante relação entre
teoria e prática, ambas fornecendo elementos básicos para o desenvolvimento dos
conhecimentos e habilidades necessárias à docência”.
A PCC, na nova Resolução, é mantida como parte do currículo dos cursos de
licenciatura, continuando como um componente de 400h, que deve estar distribuído ao longo
de toda a formação. A manutenção do componente reforça a relevância da intersecção entre a
formação teórica e o contexto profissional de prática - a escola -, objetivando uma formação
que seja respaldada em aspectos da realidade e a constituição de uma práxis docente.
Por intermédio deste caminho histórico do componente “prática” na legislação, é
notório que, embora se reconheça os avanços da relação entre teoria-prática, esta é uma
questão ainda não respondida “em nossa tradição filosófica, epistemológica e pedagógica”
(FERNANDES, 2004, p. 45) bem como esses avanços não significam mudanças no contexto
prático dos cursos. Nas palavras de Diniz-Pereira (2011, p. 213), “isso não garante que as
nossas instituições de ensino superior seguirão tal principio e traduzirão em propostas
curriculares tal ideia”, haja vista que, no contexto da prática, essas políticas muitas vezes são
(re)contextualizadas de maneira distorcida e inapropriada. Ball & Mainardes (2011, p. 14)
asseveram que “elas (as políticas educacionais) não são, no entanto, fixas e imutáveis e
podem ser sujeitas a interpretações e traduções compreendidas como respostas a problemas da
prática”.
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Assim, o movimento histórico traçado mostra, como salienta Dias & Lopes
(2009), que a prática é um elemento que tem sido muito importante na constituição dos
currículos da formação de professores, o que retoma ao significado que essas políticas
atribuem à “prática”. “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). Para exemplificar a polissemia que o significante “prática” apresenta, reporta-se
ao trabalho de Fonseca, Souza, Etter & Ferreira (2014) em que realizam a análise dos artigos
publicados nos Encontros Nacionais de Ensino de Biologia (Enebio), entre os anos de 2005 e
2012, que apresentavam o termo em seus títulos, onde concluíram que

[...] as adjetivações e/ou associações encontradas para o termo prática não se
constituem de modo isolado, mas como uma amálgama de significados que vai
dando sentido às relações entre teoria e prática. Estas passam a nos constituir como
professores de Ciências e Biologia, informando as nossas decisões sobre como
planejar, sobre o que ensinar e sobre as formas de avaliar. De igual modo, vão nos
constituindo como pesquisadores na área que, em processos de tomada de decisão,
produzem outros objetos de estudo e participam da produção de políticas para o
ensino e a formação de professores (FONSECA, SOUZA, ETTER,
FERREIRA, 2014, p. 2103).

A multiplicidade de significados atribuídos ao termo encontrado na pesquisa dos
autores supracitados reforça a ideia de que os legisladores, na elaboração das políticas para a
formação de professores, devem explicitar o sentido que atribui a “prática” para que não
ocorram interpretações errôneas e/ou distorcidas, o que reverberará em uma prática desconexa
das prerrogativas legais. É certo que as significações do componente “prática” na legislação
levam a mudanças no entendimento e efetivação da mesma no processo de ensino bem como
nas pesquisas. Outro ponto a se destacar é que muitas vezes os sentidos postos pela legislação
se destoam das pesquisas na área educacional, como a ênfase em uma epistemologia da
prática.
Corrobora-se Dias & Lopes (2009) que a formação deve levar em conta o
contexto da prática. Suscita-se ainda a necessidade de mais discussões sobre qual formação se
quer ofertar aos futuros professores, pautada, portanto, na busca por uma identidade docente
que atenda as emergências do contexto educacional, e consiga, de fato, alcançar à práxis.
Uma questão ainda a se lembrar é que o rompimento de um modelo que
supervaloriza a teoria em detrimento da prática não pode levar a supervalorização desta
segunda (DINIZ-PEREIRA, 2011), mesmo com a dificuldade de se explicar como essas
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questões se articulam no âmbito da formação e da profissão docente, como coloca Rosa
(2003). Uma formação docente de qualidade não é aquela que está em contato com a prática,
mas aquela que busca nesse contato íntima relação com a teoria, levando a não saber onde
começa e se finda uma ou outra.

2.2 A Prática como Componente Curricular segundo as Resoluções do Conselho
Nacional de Educação

Após o movimento histórico de constituição da PCC delineado no tópico anterior,
busca-se agora compreender e definir a prática discutida neste trabalho a partir da legislação.
Para tal, retornar-se-á aos Pareceres e Resoluções, na busca por entender como a compreensão
da PCC foi sendo, ou não, melhor explicitada. Assim, pergunta-se: Como a legislação
apresentada definiu a PCC?
Nesse sentido, Real (2012, p. 50) buscando compreender a PCC, inicia a busca
pela definição a partir do significado de cada um dos termos (“prática”, “componente”,
“curricular”) segundo o dicionário, o que em linhas gerais seria “a aplicação da teoria nas
matérias que compõem o programa do curso”. Contudo, essa definição é muito simples, e se
sabe que o significado da expressão “prática como componente curricular” carrega em si uma
complexidade maior do que inicialmente pode-se apreender, sobretudo quando passa a ser
reconceituada, o que ocorre com a reforma da formação de professores, implementada no
Brasil a partir de 1995” (idem). Sobre o assunto, Barbosa & Cassiani (2014) colocam que há
dificuldade na compreensão do termo, o que leva a interpretações variadas pelos sujeitos
durante a elaboração dos PPC‟s.
O Parecer CNE/CP 9/2001 (p. 22) define a PCC, como:

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.

Por intermédio dessa definição contida no Parecer, pode-se perceber um viés
apenas prático, não há menção a um movimento dialético entre teoria e prática, apontando que
a PCC está presente na formação apenas no momento de reflexão e de exercício profissional
docente. O Parecer, no trecho supracitado, ainda liga dois componentes do currículo dos
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cursos de formação de professores, a PCC e o Estágio Supervisionado, o que é um equívoco,
pois são componentes distintos, embora com nuances próximas, como o processo de
aproximação com a escola, a relação entre teoria-prática e a reflexão calcada na teoria.
Na busca pela distinção entre a PCC e o Estágio Curricular Supervisionado
(ECS), o Parecer CNE/CP 28/2001 elucida que há que se distinguir os componentes bem
como a prática de ensino, apontando que a primeira “é mais abrangente: contempla os
dispositivos legais e vai além deles” (p. 9). Guimarães & Rosa (2006, p. 1) afirmam que a
PCC não é um conjunto de disciplinas, é um espaço, distinto do estágio, de “vivência, estudo
e reflexão de professores e alunos a partir de desafios e dilemas postos pela realidade
profissional”, já o ECS “é uma disciplina com um corpo específico de conhecimentos e
processo de ensino-aprendizagem diferenciado [...] que supera a observação acrítica, a
contemplação não problematizada da realidade”. A distinção da PCC com o ECS também se
manifesta no referido Parecer quando, ao falar deste último, o relator assegura que este é outro
componente do currículo que está integrado a proposta pedagógica.
Sobre a PCC o Parecer CNE/CP 28/2001 dispõe que:

A prática como componente curricular é, pois, uma prática que produz algo no
âmbito do ensino. [...] Em articulação intrínseca com o estágio supervisionado e com
as atividades de trabalho acadêmico, ela concorre conjuntamente para a formação da
identidade do professor como educador. [...] É fundamental que haja tempo e espaço
para a prática, como componente curricular, desde o início do curso e que haja uma
supervisão da instituição formadora como forma de apoio até mesmo à vista de uma
avaliação de qualidade (p. 9).

Percebe-se que o Parecer citado é mais claro quando se propõe a definir a PCC,
como atividades ligadas ao ensino. É certo que, juntamente com os demais componentes do
currículo, a PCC irá ser fundamental na constituição da identidade docente, oportunizando a
relação entre teoria-prática. Um ponto crucial no Parecer é que este coloca claramente que a
PCC deve estar presente nos cursos desde o início, desde o 1º semestre. Torna-se neste
momento claro que os cursos devem abrir tempo e espaço para o componente, o que implica
em um rearranjo nas matrizes curriculares a fim de melhor comportar as atividades que
suscitaram do componente.
Marcatto & Penteado (2013, p. 61) quando abordam a PCC no interior dos cursos
de Licenciatura em Matemática sucitam que:

55

Faz-se necessário, desfazer o isolamento entre o espaço de formação e o espaço de
atuação e estabelecer um novo espaço dentro da formação, que permita em tempo
real a interação dos conhecimentos considerados, os saberes da universidade e os
saberes produzidos pela experiência docente, o conhecimento da escola básica.
Portanto, a prática como componente curricular deve ser concebida como um
espaço, dentro da formação inicial do aluno de licenciatura em matemática que
considera os aspectos instrucionais, conceituais, avaliativos, formativos, cognitivos,
culturais, éticos e políticos da escola básica.

Os dizeres dos autores (re)afirmam que a PCC inaugurou um novo espaço dentro
da formação de professores. Agora, além do ECS, há outro espaço no currículo das
licenciaturas que busca se consolidar para auxiliar na caminhada por uma formação de
qualidade. Adota-se aqui uma concepção de qualidade alicerçada nos dizeres de Souza (2013,
p. 82), a qual “se funda na perspectiva da educação como bem público em oposição à
educação submissa aos interesses mercadológicos”. É nesse novo espaço que os cursos devem
concatenar os saberes do ambiente universitário com os advindos da prática docente, em um
movimento de práxis onde não se consiga definir os limites e ainda hierarquias entre esses. Na
busca por uma formação plena, consciente de seu fazer pedagógico, a PCC instaura, nos
cursos de Licenciatura, um processo constante de reflexão e diálogo com a prática, que não
ocorre, ao menos não deveria ocorrer, desvinculado de aportes teóricos concisos, o que é
fundamental no exercício de formação bem como na prática docente.
O Parecer CNE/CP 28/2001 ainda explicita:

A prática, como componente curricular, que terá necessariamente a marca dos
projetos pedagógicos das instituições formadoras, ao transcender a sala de aula para
o conjunto do ambiente escolar e da própria educação escolar, pode envolver uma
articulação com os órgãos normativos e com os órgãos executivos dos sistemas (p.
9).

Quando elucidado que a PCC receberá a marca das instituições formadoras, o
Parecer manifesta um processo de autonomia dos cursos sobre a questão e que está nas mãos
dos docentes como operacionalizar o componente. Nesse momento, é evidente que a
ressignificação da legislação no contexto de prática se dará de forma distinta, uma vez que o
entendimento dos grupos, por meio da trajetória formativa de seus componentes bem como da
compreensão dos mesmos acerca da educação e da formação de professores, se tornaram
aparentes neste movimento entre o escrito na legislação e a interpretação, e posteriormente
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entre o que estará engendrado nos PPC‟s e o exercício de realização da PCC no interior das
disciplinas.
Na busca por exemplificar, no contexto da prática, como essa política foi
ressignificada, o trabalho de Brito & Freitas (2012), ao analisar dois cursos de Ciências
Biológicas, encontrou dois sentidos atribuídos às mesmas: 1) a PCC inserida nas disciplinas
pedagógicas ou como espaço específico no curso, disciplinas que atendam este componente;
2) PCC como lócus de transformação do conteúdo específico em um saber ensinado, ou como
espaço problematizador da profissão. No segundo caso, o conceito de transposição didática,
entendido aqui como “o „trabalho‟ de transformação de um objeto de saber a ensinar em um
objeto de ensino” (LOPES, 2007, p. 200), se fez presente quando do pensamento e
ordenamento da PCC do curso, o que marcará a prática com uma referida função, tornar o
conteúdo científico em ensinável e a se distanciar de outras que poderiam ser fundamentais
para o processo formativo dos acadêmicos, como respaldam as próprias autoras.
Sobre essa ressignificação, e fazendo menção a atividades que podem ser
empregadas para o cumprimento da PCC, coloca-se a possibilidade de trabalho com imagens
de natureza no Ensino de Ciências como relata Silva (2005), o uso do Mapeamento Ambiental
e da construção de jogos didáticos para o trabalho com a Zoologia de Invertebrados na
Educação Básica, como demonstra o trabalho de Shuvartz, Oliveira-Neto & Oliveira (2014) e
Oliveira-Neto, Shuvartz & Oliveira (2015) bem como atividades de análise de livros didáticos
de Ensino Fundamental e Médio, produção de textos e paradidáticos para espaços formais e
não formais de educação, desenvolvimento de projetos temáticos que envolvam o contexto
escolar como um todo e outros espaços, como o não formal e outros apontados por Mohr &
Ferreira (2006).
O Parecer CNE/CP 28/2001 “além de ampliar o leque de possibilidades, aumenta
o tempo disponível para cada forma de prática escolhida no projeto pedagógico do curso” (p.
10), menciona também que o aumento da carga horária está atrelado ao padrão de qualidade
que é exigido nos cursos de licenciatura. O significado de qualidade empregado na construção
das políticas públicas em educação pelo mundo deriva das considerações postuladas por
Organismos Multilaterais como o Banco Mundial, que apregoam ao termo uma redução, que é
entendida a partir de questões que podem ser mensuradas por meio de avaliações, onde a
quantidade é colocada em detrimento de qualidade. Nesse processo, reduzem a educação a
aspectos técnicos, mensuráveis e ao preparo de mão de obra para o mercado de trabalho
(SHIROMA; SANTOS, 2014).
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Nesse sentido, o pensamento hegemônico que orienta a formação, a
profissionalização e o trabalho docente estão ligados ao processo histórico das políticas
neoliberais, que optam pela profissionalização em detrimento da formação, esta última que
passa a ser aligeirada, fragmentada e preferencialmente à distância (NEVES, 2013;
MAGALHÃES & SOUZA, 2014). Logo, é circunstancial um processo de alerta constante
sobre qual qualidade as políticas tem engendrado seus discursos, ficando evidente que o
aumento de carga horária não é o que define a PCC nos cursos, e sim, um fazer consciente dos
professores sobre a importância do componente, onde o comprometimento docente se
constitui como parte preliminar do processo.
Seguindo com os documentos que se propuseram a caracterizar a PCC, temos
ainda o Parecer CNE/CES 15/2005 que dispõe:

[...] 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 habilidades,
são colocados em uso, no âmbito do ensino, os conhecimentos, as competências e as
habilidades adquiridas nas diversas atividades formativas que compõem o currículo.
As atividades como prática como componente curricular podem ser desenvolvidas
como núcleo ou como parte de disciplinas ou de outras atividades formativas [...].

Neste Parecer, percebe-se um discurso ambíguo no que consiste a PCC. Por um
lado, é tratada como um “conjunto de atividades formativas que proporcionam experiências
de aplicação de conhecimentos”, mas posteriormente como a responsável por proporcionar o
desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da docência. O trecho reforça a
constatação de que os textos políticos são recheados de hibridismos e contradições. É por nós
compreendido, segundo Barbosa & Cassiani (2014), que o trecho do Parecer “atividades
formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimento”, explicita o modelo
de formação pautado na racionalidade técnica, o modelo 3+1, evidenciando um processo,
onde primeiro ocorre à apreensão do conteúdo para posteriormente sua aplicação, porém o
que se espera é que a formação docente se constitua enquanto formação profissional e não
técnica como ocorre neste modelo.
Por outro lado, a afirmação colocada acima contribui para romper com “a visão de
que os pesquisadores produzem o conhecimento e o aluno é responsável apenas em aplicá-lo
na prática” (BARBOSA; CASSIANI, 2014, p. 200). A construção do conhecimento é algo
que ocorre conjuntamente entre docente e discente no movimento de mediação do primeiro
entre o conteúdo e os segundos na sala de aula. É essa ação calcada em um modelo de
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formação em que o aluno é protagonista da ação (ensinar e aprender) e não uma tábua rasa
que deve ser preenchida.
Como coloca Lopes (2006, p. 60), a ambivalência presente nos textos das políticas
pode ser a causa de “deslizamentos de sentidos que favoreçam a leitura heterogênea e
diversificada nos diferentes contextos, abrindo espaços, inclusive, para ações diversas de
ortodoxia globalizante”. Essa questão talvez venha a favorecer ações contestadoras no
contexto da prática, como coloca a autora. No caso da PCC, pode contribuir para uma
interpretação e recontextualização difusa e inconsistente.
Na mesma direção do Parecer CNE/CP 28/2001, o Parecer CNE/CES 15/2005
explicita que a PCC é a realização de uma prática que esteja ligada ao ensino, no caso deste
trabalho, ao ensino de Ciências e Biologia.
Posteriormente, a elucidação de como os Pareceres define a PCC chega-se as
seguintes questões: Quando os cursos deveriam modificar seus currículos atendendo a nova
dimensão da prática? Havia um tempo limite para essa adequação curricular? A resposta para
as questões é sim. A Resolução CNE/CP 1/2002 em seu artigo 15 dispõe que os cursos
deverão se adaptar até o fim de dois anos, porém passado o prazo foi adiado, por meio da
Resolução CNE/CP 2/2004, o novo prazo seria 15 de outubro de 2005.
Barbosa (2014) elucida que a necessidade de um tempo maior para que os cursos
atendam a legislação é o reflexo de que esses enfrentam dificuldades para se adequarem aos
Pareceres e Resoluções do CNE. Entende-se que a reformulação curricular demanda muito
tempo para estudo e discussão dentro dos cursos, o que está atrelado a mudança de concepção
do corpo docente, e ainda, a luta por espaço e poder dentro do currículo dos cursos, não
sendo, portanto, um processo fácil e rápido. Porém, o cumprimento dos prazos desta
Resolução se constitui como premissa para a execução do componente e o curso como
cumpridor desses devem se adequar para garantir uma formação que tenha a PCC desde o
início do curso de forma integrada e não como espaço isolado como estava disposto na
Resolução CNE/CP 1/2002.
Sobre a adequação dos cursos, distintas pesquisas como Barbosa et al. (2013);
Barbosa, Pereira & Rocha (2013); Barbosa (2014) e Barbosa & Pereira (2014), revelam que
muitos cursos ainda não atendem a legislação, ou mesmo manifestam dúvidas sobre o
conceito e como inserir a PCC em seus currículos.
Assim, as propostas colocadas para a PCC caminham na direção do que apontava
Carvalho (2001), que arguia sobre a necessidade dos licenciandos entrarem mais cedo em
contato com o ambiente escolar na busca pela integração entre teoria-prática. É certo que as
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atividades para cumprimento das 400 horas de PCC, muitas vezes, não acontece na escola,
mas no ambiente universitário, através do pensar o ensino de determinados conteúdos para a
Educação Básica, porém, mesmo sem um contato direto, o movimento já se constitui como
genuíno, visto que leva o licenciando a relacionar o saber e o fazer.
Por fim, neste tópico, coloca-se que os discursos presentes nos Pareceres do CNE
estão engendrados em discursos acadêmicos sobre distintas questões, como a relação entre
teoria-prática, universidade e escola, e o conceito de competência. E ainda que a aproximação
entre Universidade e Escola no movimento de constituição da PCC tende a empregá-la de
novos e variados sentidos, o que de acordo com sua realização tende a deixar marcas positivas
ou negativas no processo formativo.

2.3 As pesquisas em foco! O que nos revelam dissertações e teses sobre a Prática como
Componente Curricular?

Diante do exposto, com o intuito de visualizar como as pesquisas relacionadas à
PCC na formação de professores, estão sendo desenvolvidas nos programas de Pós-graduação
do Brasil realizou-se um levantamento no banco de dissertações e teses (DTs) da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A busca por DTs
se deu, por se constituírem de “documentos primários e relatórios completos de estudos
realizados” (TEIXEIRA; MEGID-NETO, 2012, p. 275). Ainda segundo esses autores, a
análise da produção acadêmica é um meio de divulgar o que tem sido produzido em um
campo de saber e assim encontrar “formas mais apropriadas para socializar, compatibilizar e
integrar os conhecimentos gerados pelas pesquisas, compreendendo que a divulgação dos
resultados dessa produção é condição essencial para a implantação de propostas mais
específicas para a formação de professores” (p. 274).
Após a identificação dos trabalhos, foi realizada a leitura dos resumos dos
mesmos, para o entendimento inicial das pesquisas desenvolvidas, para subsequente leitura
integral dos textos na busca de alguns descritores propostos por Megid-Neto (1999) bem
como outros acrescidos mediante o objetivo deste trabalho. Os descritores são os seguintes: 1)
autor e orientador do trabalho; 2) grau de titulação acadêmica; 3) instituição de ensino
superior e unidade acadêmica onde o trabalho foi defendido; 4) ano de defesa da tese ou
dissertação; 5) foco temático do trabalho; 6) objetivo do trabalho; 7) método; 8) curso
investigado. Uma das teses (MARCATTO, 2012) não foi encontrada na íntegra, com acesso
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apenas ao resumo presente no Banco de Teses da Capes, portanto, não foi avaliada nos
descritores de 5 a 8.
Os descritores de um a quatro permitiram a caracterização dos trabalhos
analisados, como consta da Tabela 1. Quanto ao autor e orientador dos trabalhos estes
apresentam distintas formações iniciais (Ciências Biológicas, Educação Física e Matemática),
mas que enviesam suas pesquisas para um contexto macro que é a Educação de forma geral e
um sentido micro que seria o Ensino de Ciências e Matemática e a Educação Física, como
consta no campo Área de Conhecimento do Banco de Teses da Capes. Para o descritor grau
de titulação tem-se que quatro dos trabalhos estão ligados a mestrados e três deles ao nível de
doutoramento, o que demonstra interesse variado quanto à pesquisa sobre a PCC.

Tabela 1: Caracterização dos trabalhos sobre a PCC analisados mediante os descritores:autor e orientador do
trabalho; grau de titulação acadêmica; instituição de ensino superior; ano de defesa da tese ou dissertação.
TÍTULO DO TRABALHO

AUTOR E
ORIENTADOR DO
TRABALHO

GRAU DE
TITULAÇÃO
ACADÊMICA

A prática como componente
curricular na Universidade Federal do
Maranhão: implicações no curso de
Licenciatura em Educação Fisica

Autor
Raffaelle Andressa dos
Santos Araújo
Orientador
Maria Alice Melo
Autor
Luisa Dias Brito
Orientador
Denise de Freitas

Mestre

A configuração da “prática como
componente curricular” nos cursos de
Licenciatura em Ciências Biológicas
das Universidades Estaduais da Bahia
A prática como componente
curricular nos cursos de Licenciatura
em Matemática: entendimentos e
alternativas para sua incorporação e
desenvolvimento

Doutor

INSTITUIÇÃO
ONDE O
TRABALHO FOI
DEFENDIDO
Universidade Federal
do Maranhão
Programa de Pósgraduação em
Educação
Universidade Federal
de São Carlos
Programa de Pósgraduação em
Educação
Universidade Federal
do Mato Grosso do Sul
Programa de Pósgraduação em
Educação Matemática

ANO DE
DEFESA

2011

2011

Autor
KelyFabricia Pereira
Nogueira
Orientador
Patrícia Sândalo
Pereira
Autor
Fabiula Torre da Costa
Orientador
Tânia Maria Lima
Beraldo

Mestre

Mestre

Universidade Federal
do Mato Grosso
Programa de Pósgraduação em
Educação

2012

Estágio curricular obrigatório e
prática como componente curricular
nos cursos de Licenciatura da
Uniplac: que prática é essa?

Autor
Vera Rejane Coelho
Orientador
Marilane Maria Wolff
Paim

Mestre

Universidade do
Planalto Catarinense
Programa de Pósgraduação em
Educação

2012

A prática como componente
curricular em projetos pedagógicos
de cursos de Licenciatura em
Matemática

Autor
Flávia Sueli Fabiani
Marcatto
Orientador
Miriam Godoy
Penteado
Autor
Alfredo César Antunes
Orientador
João Batista Andreotti
Gomes Tojal

Doutor

Universidade Estadual
Paulista Júlio de
Mesquita Filho
Programa de Pósgraduação em
Educação Matemática
Universidade Estadual
de Campinas
Programa de Pósgraduação em
Educação Física

2012

Políticas curriculares para formação
de professores de Química: a prática
como componente curricular em
questão

A dimensão prática na preparação
profissional em Educação Física:
concepção e organização acadêmica

Doutor

2012

2012
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O descritor instituição de ensino superior e unidade acadêmica onde o
trabalho foi defendido explicita que quatro (Centro-oeste, Norte, Sudeste e Sul) entre as
cinco regiões brasileiras congregam trabalhos acerca da temática PCC. A região Sudeste
possui três trabalhos (BRITO, 2011; ANTUNES, 2012; MARCATTO, 2012) seguida da
região Centro-oeste com dois trabalhos (NOGUEIRA, 2012 e COSTA, 2012), as regiões Sul
(COELHO, 2012) e Norte (ARAÚJO, 2011) com apenas um trabalho. Os trabalhos estão
ligados a Programas de Pós-graduação em sua maioria de Educação (ARAÚJO, 2011;
BRITO, 2011; COSTA, 2012 e COELHO, 20012), do restante dois estão ligados a Programas
de Educação Matemática (MARCATTO, 2012 e NOGUEIRA, 2012) e um ao Programa de
Educação Física (ANTUNES, 2012). Quanto ao ano de defesa da tese ou dissertação, estas
se concentram nos anos de 2011 e 2012, o que demonstra uma demora, em nível de pósgraduação, de pesquisas sobre a temática, já que foi proposta em lei a partir da Resolução
CNE/CP 02/2002, mas já explicitada pela primeira vez no Parecer CNE/CP 09/2001, se
caracterizando, portanto, como um campo de pesquisa ainda a ser explorado.
Partindo para a caracterização das pesquisas desenvolvidas nas DTs, o descritor
foco temático dos trabalhos pode ser considerado óbvio, uma vez que se buscou trabalhos
sobre um único tema que está ligado ao campo da formação de professores e mais
especificamente ao currículo desta formação. Porém, o que se nota é que os trabalhos
enveredam por discussões distintas, ora para o campo da formação de professores com autores
como Saviani e Libâneo, noutras para um contexto de constituição das políticas públicas para
esta formação a partir das considerações de Ball e autores brasileiros como Lopes sobre o
ciclo de políticas públicas. A discussão sobre a relação entre teoria e prática está presente em
todos os trabalhos, na busca pela explicitação da unidade entre essas, ou seja, a práxis a partir
de um referencial dialético, que é Vázquez. Observa-se que a fundamentação teórica dos
trabalhos apresenta os autores clássicos da Educação, baseando de forma consistente as
pesquisas.
Ao iniciar as considerações para o descritor objetivo do trabalho, coloca-se que
muitas vezes esses têm sido definidos por mera formalidade, apenas como um elemento do
trabalho, não sendo “assumidos como a expressão da maneira como o pesquisador empreende
o entendimento do objeto de estudo, e muito menos como expressão da base epistemológica,
gnosiológica e ontológica” como aqueles oriundos da análise de trabalhos de programas de
pós-graduação em Educação da Região Centro-oeste/Brasil entre 1995-2009 de Magalhães &
Souza (2012, p. 28). As autoras classificaram os objetivos a partir de Larocca, Rosso e Souza
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(2005), em: generalistas, meios e exploratórios, propositivos, descritivos, avaliativos e
compreensivos.
O que se nota nas pesquisas analisadas é que os objetivos são, em sua maioria,
descritivos, pois “caracterizam-se pela preocupação predominante de fazer um relato
detalhado de ações e procedimentos” (MAGALHÃES; SOUZA, 2012, p. 26) e apresentam os
passos a serem trilhados para o desenvolvimento da pesquisa. Apenas o objetivo de Brito
(2011) foi caracterizado como sendo generalista, o que é perceptível pelo uso do verbo
“compreender”. Alguns dos objetivos são:

“Compreender tais configurações [da PCC] no interior dos projetos dos cursos e identificar
quais os sentidos de prática presentes nas DCN, foram mobilizados para sua construção
(BRITO, 2011) – objetivo generalista;
“Identificar a concepção e organização da “prática como componente curricular” (PCC)
nas Diretrizes Curriculares e nas IES em Educação Física do Município de Campinas/SP
(ANTUNES, 2012)” – objetivo descritivo;
“Analisar 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 (NOGUEIRA, 2012)” – objetivo descritivo.

Quanto ao descritor método, os trabalhos de Araújo (2011); Nogueira (2012) e
Coelho (2012) adotam uma abordagem de pesquisa qualitativa, o que corrobora com o
encontrado por Magalhães & Souza (2012a). Caracteriza-se como positivo este fator, pois
segundo Silva (2009, p. 163), esse tipo de pesquisa “possibilita estabelecer relações políticas,
sociais, históricas, culturais e outras tantas relacionadas ao contexto em que se pretende
investigar e, conforme os resultados, mais bem expressar o porquê e o para que da produção e
para aonde e de que forma estes serão empregados”. Assim, de acordo com o autor,
conseguiu-se com essa abordagem a ampliação do conhecimento produzido quanto ao seu
valor, significado e representação social.
O trabalho de Antunes (2012) adota uma concepção metodológica interpretativa
de orientação descritiva, onde “o ponto não é optar pela pesquisa qualitativa ou quantitativa,
mas obter informações que contribuam para a compreensão do problema de estudo e atingir
os objetivos propostos” (p. 75). Os trabalhos de Brito (2011) e Costa (2012) não caracterizam
a abordagem empregada, o primeiro tece, inicialmente, considerações acerca da construção do
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objeto de pesquisa e sobre a resposta que o pesquisador encontrará para a questão, o que,
segundo a autora, só “são possíveis e criadas no interior de certo campo discursivo” (p. 44), e
em seguida as etapas da pesquisa. Já Costa (2012, p. 19) diz apenas que: “busco amparo
teórico e metodológico em pesquisadores que consideram a política educacional como um
fenômeno complexo, que articula diferentes contextos, desde os de dimensão global aos de
dimensão local”. Assim faz-se importante ressaltar que esta definição é de suma relevância,
pois por intermédio da mesma é possível compreender onde o autor se localiza
epistemologicamente.
Os trabalhos revelam uma análise de documentos, sejam eles documentos
legisladores federais (Resoluções e Pareceres) e/ou institucionais, tendo como base os
Projetos Pedagógicos dos cursos das Instituições de Ensino Superior (IES) investigadas, por
meio de análise discursiva (NOGUEIRA, 2012) ou análise de conteúdo (BRITO, 2011 e
ANTUNES, 2012).
As questões ligadas ao descritor método levam a entender as caracterizações
encontradas para o último descritor, curso (s) investigado (s). Percebe-se que as
investigações ocorreram em contextos reduzidos, apenas um curso de Licenciatura em uma
única IES foi investigado, como o caso do trabalho de Araújo (2011) que investigou um curso
de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Maranhão, ou ainda cursos
de Licenciatura de uma mesma IES como no trabalho de Coelho (2012). Apenas o trabalho de
Brito (2011) busca averiguar cursos de Ciências Biológicas de distintas universidades, como
no caso deste trabalho. Como afirma Chizzotti (2003 apud MAGALHÃES; SOUZA, 2012a),
pesquisas de abordagem qualitativa tendem a estudos delimitados, de questões locais, levando
a busca por uma explicação profunda dos resultados encontrados.
Na contramão das questões apresentadas sobre a restrição dos sujeitos da
pesquisa, André (2007) coloca que esse fator aponta para a fragilidade das pesquisas que têm
sido realizadas no campo da Educação. Na via de nos posicionarmos enquanto pesquisadores
sobre esses modelos de pesquisa, entende-se que a busca por problemáticas que sejam de
ordem restritiva pode possibilitar o aprofundamento da análise do estudo. Porém, apontamos
para a necessidade de ampliação do contexto analítico, buscando transcender o contexto
“reduzido” da pesquisa e assim delinear generalizações.
Uma questão ainda a ser pontuada é como a PCC tem sido ressignificada no
interior dos cursos investigados nas DTs. O que se encontra é que em sua maioria a PCC está
distribuída no interior das disciplinas da área de referência ou em disciplinas específicas do
currículo, com predominância para esta segunda situação como aponta o trabalho de Costa
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(2012), ou em disciplinas criadas especialmente para o trabalho da prática como o trabalho de
Antunes (2012) evidencia. No que se refere às horas de PCC, os trabalhos discorrem sobre o
cumprimento da legislação (400h), ou ainda ultrapassando esse quantitativo como reiteram os
trabalho de Araújo (2011) e Nogueira (2012).
Na busca por um cruzamento entre os descritores foco temático dos trabalhos e
curso (s) investigado (s) nota-se, segundo André (2007), que as temáticas das pesquisas tem
se ampliado e diversificado. No caso da PCC é uma temática nova que tem ganhado espaço
no rol de questões a serem investigadas pelos pesquisadores, e ainda que as mudanças, ao
longo dos anos, fossem o que levou as pesquisas de um contexto geral para análise de
questões mais locais, como as encontradas nos trabalhos analisados. Um fator que contribui
para a análise de contextos restritos é o prazo para a realização dos trabalhos em um mestrado
e/ou doutorado e as questões de financiamento das pesquisas, por exemplo.
A partir dos descritores, elucidamos a necessidade de uma ruptura paradigmática,
entendida aqui como “uma transformação na forma de compreender as coisas e aceitar os
fundamentos de uma construção teórica por parte da maioria de uma comunidade científica”
(SOUZA, 2014, p. 229). No que concerne ao desenvolvimento de pesquisas sobre a PCC,
aponta-se a necessidade de caminhar para além do proposicional, descritivo e diagnóstico da
localização dessa, nos cursos de formação de professores a partir da legislação já elucidada,
para um modelo de pesquisa que busque fazer emergir o mundo de concepções, proposições e
intenções acerca da implementação da PCC no contexto da prática. Um caminho para essas
pesquisas poderia ser, dentre outros, o sentido de prática por trás das formas como os cursos
tem localizado a PCC em seus currículos, como se pretende realizar neste trabalho, ou
mesmo, um estudo de atividades utilizadas para o cumprimento do componente bem como
suas reais contribuições para a formação docente inicial.
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CAPÍTULO III
O CAMINHAR: PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA

"Pesquisa é curiosidade formalizada. Estar mexendo e estar procurando com
um propósito"
Zora Neale Hurston
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A pesquisa científica caminha à luz de procedimentos metodológicos, que segue
certo rigor científico pautado em princípios éticos, porém que não se reduz a esses. “A
pesquisa científica exige criatividade, disciplina, organização e modéstia, baseando-se no
confronto permanente entre o possível e o impossível, entre o conhecimento e a ignorância”
(GOLDENBERG, 2004 p. 13).
Assim, é certo que o ato de pesquisar, principalmente nas Ciências Sociais, não é
totalmente controlável, com início, meio e fim que podem ser previstos (GOLDENBERG,
2004). Ao longo deste fazer, alguns caminhos se abrem e outros são fechados, cabendo ao
pesquisador à tomada de decisões constante, pois como afirma Gatti (2002, p. 12) “o
conhecimento obtido pela pesquisa é um conhecimento situado, vinculado a critérios de
escolha e interpretação de dados, qualquer que seja a natureza destes dados”, e ainda um olhar
atento, para não se perder entre estes caminhos tortuosos, já que pesquisar não é seguir uma
linha reta.
É com estas prerrogativas que se procura tecer, ao longo deste capítulo, as
incursões da pesquisa produzida, reportando entre alguns aspectos, as dificuldades durante o
processo de coleta de dados e, portanto, de reconfiguração do espaço da pesquisa.

3.1 A abordagem da pesquisa

A abordagem de pesquisa qualitativa é caracterizada por Oliveira (2012, p. 37)
como sendo “um processo de reflexão e análise da realidade por meio da utilização de
métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico
ou segundo sua estruturação”. Portanto, a escolha desta abordagem se fez natural, tendo em
vista a natureza desse estudo, onde se busca analisar um contexto real, os cursos de
Licenciatura em Ciências Biológicas (CB) de duas das principais Instituições de Ensino
Superior (IES) de Goiás, de forma profunda, reflexiva e crítica.
Dentre os autores que buscam caracterizar a abordagem qualitativa, apresentam-se
aqui as considerações de Bogdan & Biklen (1994), pois estas serão tomadas como base neste
trabalho, sendo elas:
1) Na investigação qualitativa, a fonte direta de dados é o ambiente natural,
constituindo o investigador o instrumento principal: na busca pela compreensão do objeto
estudado, o pesquisador se debruça sobre o seu contexto investigativo portando inúmeros
instrumentos de coleta de dados. “Os materiais registrados são revistos na sua totalidade pelo
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investigador, sendo o entendimento que este tem deles o instrumento-chave de análise”
(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48).
2) A investigação qualitativa é descritiva: buscando compreender os fenômenos
de forma minuciosa, os pesquisadores não reduzem os dados a questões numéricas,
recorrendo a dados descritivos. Nesse movimento de pesquisar qualitativamente, “tentam
analisar os dados em toda a sua riqueza, respeitando, tanto quanto o possível, a forma em que
estes foram registrados ou transcritos” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48).
3) Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que
simplesmente pelos resultados ou produtos: esta característica, apresentada pelos autores,
leva a distinção clara entre as pesquisas de cunho qualitativo e quantitativo, esta última que se
preocupa apenas com um estudo aparente dos fenômenos. Assim, a pesquisa qualitativa se
dirige ao conhecimento de processos e não simplesmente de fins.
4) Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma
indutiva: a coleta de dados, na abordagem qualitativa, não ocorre objetivando a compreensão
das hipóteses pré-estabelecidas, “ao invés disso, as abstrações são construídas à medida que
os dados particulares que foram recolhidos se vão agrupando” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.
50).
5) O significado é de importância vital na abordagem qualitativa:os
pesquisadores objetivam a apreensão dos fenômenos tal como ocorrem de fato, considerando
os significados explícitos e implícitos acerca do objeto de estudo.
Neste ponto, evidencia-se que algumas destas características se farão presentes
neste trabalho de forma mais intensa do que outras, o que não implicará na descaracterização
do trabalho como uma abordagem qualitativa.
Um fator preponderante, na abordagem qualitativa, é o pesquisador, que se
constitui como instrumento de pesquisa dentro da mesma. Acerca do investigador, as
considerações apresentadas por Xavier-de-Brito & Leonardos (2001, p. 18) colocam dois
pontos chave a serem observados, sendo sua posição de poder e a influência da subjetividade.
A posição de poder está ligada para o autor em uma hierarquia que dicotomiza pesquisador e
sujeitos da pesquisa. A influência da subjetividade é entendida como “historicamente situada,
dotada de atributos e interesses provenientes de sua posição de classe, etnia, gênero, idade e
orientação sexual” o que trouxe grandes contribuições “no sentido de maior objetividade do
processo de pesquisa”. É por meio desta subjetividade, em um jogo de relações internas e
complexas, que o investigador traça o caminho de análise dos dados, corroborando as
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colocações Flick (2009) aponta que a subjetividade do pesquisador é parte do processo de
pesquisa.

3.2 O método de pesquisa e a coleta de dados

O método de pesquisa adotado foi a Pesquisa Documental. Segundo Oliveira
(2012, p. 69) esta “caracteriza-se pela busca de informações em documentos que não
receberam nenhum tratamento científico, como relatórios, reportagens de jornais, revistas,
cartas, filmes, [...] entre outras matérias de divulgação”.
Assim, a fonte de dados para esta pesquisa se constituiu nos Projetos Pedagógicos
dos Cursos (PPC) de Licenciatura em CB da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e
Universidade Federal de Goiás (UFG), pois como salienta Ferreira (2010, p. 76),

o Projeto Pedagógico enquanto elemento orientador das políticas institucionais,
retrata a reflexão coletiva dos atores e co-atores envolvidos com o processo. A partir
da vontade de mudar e das condições concretas de mudanças, inicia-se a sinalização
da missão ou papel social do projeto, oferecendo movimento ao currículo.

A Portaria 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 informações
relativas aos processos de regulação, avaliação e supervisão da educação superior no sistema
federal de educação”, em seu artigo 32, coloca que:

§ 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).

Pautado neste princípio legal, os PPC‟s foram inicialmente procurados nos
endereços eletrônicos das Universidades, porém em quase sua totalidade não foram
encontrados3. Assim, a coleta dos documentos ocorreu por meio de email, mediante contato

3

Apenas o PPC-Jatobá/2014 foi localizado no site da instituição, conforme link:
<https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CEPEC_2014_1314.pdf>.
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direto com os coordenadores dos cursos através de uma carta de solicitação (Apêndice 1),
onde foram detalhadas as nuances da pesquisa.
O caminho foi tortuoso e nebuloso, pois os coordenadores, em sua maioria, não
responderam ao contato, pelo fato do nome e endereço eletrônico no site das IES não estarem
atualizados e a solicitação não chegar a eles. Nesse momento, para obtenção dos documentos,
efetivou-se contato com as Pró-reitorias de Graduação, que de forma solícita e prestativa,
percebendo a contribuição efetiva desta pesquisa, se prestaram ao papel de mediadoras entre o
pesquisador e os coordenadores, como no caso da UEG, ou mesmo fornecendo documentos,
como o fez a UFG. Tem-se por fim, que mesmo com o processo incessante de busca de
documentos nos Campus das IES, alguns cursos não responderam a solicitação e por esse
motivo foram excluídos do corpus da pesquisa.
As fontes utilizadas foram caracterizadas como primárias, ou seja, dados
originais, pelos quais o pesquisador buscou traçar relação direta para a constatação dos fatos a
serem analisados (OLIVEIRA, 2012). Na busca pela caracterização das fontes que serão
estudadas, utilizou-se ainda Alves-Mazzotti & Gewndsznajder (1999), que consideram como
documento qualquer registro escrito que possa ser empregado como fonte informativa.
Um dos principais problemas na análise documental “refere-se a como
conceitualizar as relações entre o conteúdo explícito, o significado implícito e o contexto de
funções, bem como o uso dos documentos e a forma como considerá-lo” (FLICK, 2009, p.
236). Sobre isso se coloca que, após a aquisição do corpus de análise, foi realizada uma
leitura sistemática dos PPC‟s, na busca de cruzar os referenciais legais e teóricos no que
concerne a PCC com a forma que essa é apresentada nos PPC‟s das IES investigadas.

3.3 Técnica de análise de dados

A técnica empregada para análise de dados foi a Análise de Conteúdo (AC), que é
caracterizada por Bardin (2011, p. 44) como

um conjunto de técnicas de análise de comunicação, visando, por procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo de mensagens, obter indicadores
quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) das mensagens.
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Seguiu-se, portanto, as três etapas básicas apontadas pela autora quando
empregada a AC: pré-análise; exploração do material e o tratamento dos resultados, a
inferência e a interpretação. A pré-análise se constitui como uma fase de organização do
material, onde é escolhido o corpus de análise e formulado as hipóteses e objetivos, o que se
deu durante a construção do projeto que compõe esta pesquisa. A exploração do material se
constitui como uma fase longa onde o pesquisador aplica as decisões tomadas na fase de préanálise. Segundo Bardin (2011, p. 131), “esta fase, longa e fastidiosa, consiste essencialmente
em operações de codificação, decomposição ou enumeração, em função de regras
previamente formuladas”. A última fase é o momento de significação e validação dos
resultados encontrados.
De acordo com Triviños (2013, p. 160), o emprego da técnica de AC está ligado
ao fato de possibilitar o “desvendar das ideologias que podem existir nos dispositivos legais,
princípios, diretrizes, etc., que, a simples vista, não se apresentam com a devida clareza”.
Assim, a técnica permitiu detectar os sentidos de prática que foram mobilizados para a
construção da PCC nos cursos bem como suas relações com o processo formativo do futuro
docente.

3.4 Um pouco de história: O caso das Instituições de Ensino Superior investigadas

Como se reporta no início deste capítulo, a ação de pesquisar não é linear, surge
no seu decorrer obstáculos que devem ser enfrentados e resolvidos. Acerca da caracterização
das IES, inicialmente o estudo se dedicaria ao espaço da UEG, UFG e Pontifícia Universidade
Católica de Goiás. O critério se dava por oferecerem os cursos de CB há mais tempo, e ainda,
por serem as maiores instituições de Goiás, porém, na busca pelo corpus de análise, a
solicitação na última instituição mencionada foi negada e o cenário, por fim, reconfigurado.

3.4.1 Universidade Estadual de Goiás

A UEG foi criada em 16 de abril de 1999, pela Lei nº 13.456. A
instituição organizada como Universidade Multicampi, possui sua sede central localizada em
Anápolis-GO, o que se deu mediante o processo de transformação da Universidade Estadual
de Anápolis (UNIANA) e da incorporação de outras 12 Instituições de Ensino Superior
isoladas na constituição da nova instituição. De início, a instituição esteve vinculada à
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Secretaria Estadual de Educação, sendo que em dezembro de 1999, via Decreto nº 5.158, foi
jurisdicionada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de Goiás.
Segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2010-2019, a UEG
possui como missão “produzir e socializar o conhecimento científico e o saber, desenvolver a
cultura e a formação integral de profissionais e indivíduos capazes de se inserirem
criticamente na sociedade e promoverem a transformação da realidade socioeconômica do
Estado de Goiás e do Brasil” (p. 19). Sendo assim, está pautada nos seguintes princípios: 1)
Respeito à liberdade de pensamento e de expressão, sem discriminação de qualquer natureza;
2) Universalidade do conhecimento; 3) Igualdade de oportunidade no acesso na participação
e na permanência nas atividades de pesquisa, ensino e extensão; 4) Pluralidade ideológica e
acadêmica; 5) Democracia e transparência na gestão; 6) Obediência à legislação vigente; 7)
Integração sistêmica entre educação, trabalho e atuação social; 8)

Valorização e

reconhecimento das experiências práticas e 9) Indissociabilidade das atividades de ensino,
pesquisa e extensão.
Com sua organização multicampi, a UEG possui atualmente um total de 42
Campus, como consta da figura 2 a seguir:

Figura 2: Localização dos Campus da UEG. Fonte: UEG, Gerência do Núcleo de Inovação
Tecnológica, 2014.
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A instituição desenvolve, nestes Campus, atividades de ensino, pesquisa científica
e tecnológica e extensão, abrangendo cursos de graduação, cursos sequenciais, cursos de pósgraduação, pesquisas científicas e tecnológicas e cursos de extensão, as quais, alicerçados em
seu Estatuto (Decreto nº 5.130/1999, art. 5ª), possui como finalidade: I. Promover o
desenvolvimento e a divulgação da ciência, da reflexão e da cultura em suas várias formas; II.
Graduar e pós-graduar profissionais nas diversas áreas, preparando-os para o mundo do
trabalho e para contribuir com o desenvolvimento de Goiás e do Brasil; III. Formar pessoas
qualificadas para o exercício da investigação científica e do magistério bem como das
atividades políticas, socioculturais, artísticas e gerenciais; IV. Promover estudos e pesquisas
voltados para a preservação do meio ambiente, com o propósito de desenvolver e ampliar a
consciência ecológica, visando à convivência harmoniosa do homem com o meio; V.
Incentivar a pesquisa científica e a difusão da cultura, objetivando o desenvolvimento
científico e tecnológico e de novas relações com o meio físico e social em função da
qualidade de vida; VI. Divulgar conhecimentos culturais, científicos e tecnológicos que são
patrimônio comum da humanidade; VII. Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino,
em todos os níveis e modalidades, por meio de programas destinados à formação continuada
dos profissionais da educação; VIII. Interagir com a sociedade pela participação de seus
professores, alunos e pessoal técnico-administrativo em atividades comprometidas com a
busca de soluções para problemas regionais e nacionais; IX. Contribuir para a melhoria da
gestão dos organismos e entidades públicas, governamentais, não governamentais e
empresariais; X. Prestar serviços especializados à comunidade, estabelecendo com estas
relações de reciprocidade e XI. Cooperar com universidades, organismos públicos, culturais,
científicos e educacionais, nacionais e estrangeiros.
Os cursos de Licenciatura em CB da UEG, foco desta investigação, estão
presentes nos seguintes Campus: Anápolis, Iporá, Itapuranga, Morrinhos, Palmeiras de
Goiás, Porangatu e Quirinópolis.

3.4.2 Universidade Federal de Goiás

A UFG foi criada em 14 de dezembro de 1960, por meio da Lei nº 3.834-C, com a
junção de cinco escolas superiores de Goiânia, sendo elas: Faculdade de Direito, a Faculdade
de Farmácia e Odontologia, a Escola de Engenharia, o Conservatório de Música e a Faculdade
de Medicina, conforme relata Miziara & Cavalcante (2010, p. 91-92):
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Materializava-se [Materializou-se] assim um antigo sonho da sociedade goiana, uma
vez que em 1948 a criação da Universidade do Brasil Central fora aprovada por
unanimidade pela Assembléia Legislativa estadual. Porém, apenas o empenho de
setores expressivos da sociedade conseguiu a implantação de uma Universidade
pública 12 anos depois. Para tanto, foi fundamental a atuação dos estudantes
goianos, com a criação, em 1959, da Frente Universitária Pró-Ensino Federal. Além
disso, o envolvimento de parcelas significativas dos docentes das faculdades acima
referidas permitiu que esse projeto ganhasse fôlego, com o professor Colemar Natal
e Silva assumindo papel de grande destaque (MIZIARA; CAVALCANTE, 2010, p.
91-92).

A UFG possui o compromisso com a qualidade do ensino, pesquisa e extensão.
Nesse sentido, desenvolve atividades que se dão integradas aos problemas sociais que a
circundam, estando comprometida com o desenvolvimento regional e nacional (SOUZA,
2013). Segundo o PDI (2011-2015), a instituição está orientada, conforme seu Estatuto, nos
princípios que se seguem: I. A gratuidade do ensino, cuja manutenção é responsabilidade da
União; II. A diversidade e pluralismo de ideias, sem discriminação de qualquer natureza; III.
A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; IV. A universalidade do conhecimento
e fomento à interdisciplinaridade; V. O compromisso com a qualidade, com a orientação
humanística e com a preparação para o exercício pleno da cidadania ao executar suas
atividades; VI. O compromisso com a democratização da educação, no que concerne à gestão,
à igualdade de oportunidade de acesso e com a socialização de seus benefícios; VII. O
compromisso com a democracia e com o desenvolvimento cultural, artístico, científico,
tecnológico e socioeconômico do país e VIII. O compromisso com a paz, a defesa dos direitos
humanos e a preservação do meio ambiente.
Mediante os princípios colocados, o documento pontua que a finalidade da UFG
é, portanto: produzir, sistematizar e transmitir conhecimentos, ampliar e aprofundar a
formação do ser humano para o exercício profissional, a reflexão crítica, a solidariedade
nacional e internacional, com o objetivo de contribuir para a existência de uma sociedade
mais justa, em que os cidadãos se empenhem na busca de soluções democráticas para os
problemas nacionais (PDI/2011-2015, p.13).
Atualmente a instituição possui cinco Regionais, sendo elas: Goiânia, Cidade
Ocidental, Goiás, Jataí e Catalão. A Regional Goiânia é composta por três Campus, sendo
eles: Campus Prof. Colemar Natal e Silva (Campus I), localizado no Setor Universitário,
contando com 12 cursos, distribuídos em 10 unidades acadêmicas; Campus Samambaia
(Campus II), situado na rodovia GO-080 no Km13, saída para Nerópolis, contendo 80 cursos,
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entre bacharelado e licenciatura, integrados a 18 unidades acadêmicas e Campus Aparecida de
Goiânia com o curso de Engenharia de Alimentos.
A Regional de Catalão é composta por apenas um Campus, onde estão localizadas
oito unidades acadêmicas, as quais ofertam um total de 21 cursos de Graduação, além de
programas de pós-graduação strictu sensu e lato sensu. A Regional Goiás, composta por duas
unidades acadêmicas, possui um total de sete cursos de Graduação. A Regional Jataí é
constituída por dois Campus (Campus Riachuelo e Campus Jatobá), contemplando 21 cursos,
e atividades de pós-graduação.
Os cursos, foco de análise deste trabalho, estão ligados a três Campus da UFG:
Campus Samanbaia, Campus Catalão e Campus Jatobá.
A UFG conta ainda com Órgãos Suplementares, os quais possuem atribuições
técnicas, culturais, desportivas, recreativas, assistenciais, fornecendo apoio às atividades de
ensino, pesquisa e extensão da universidade, sendo eles: Hospital das Clínicas; Hospital
Veterinário; Biblioteca Central; Rádio Universitária; Museu Antropológico; Centro Editorial
Gráfico; Centro Integrado de Aprendizagem em Rede e o Centro de Documentação,
Informação e Memória.

3.5 Sistematizando a coleta de dados nas IES e as categorias de análise

Como já foi mencionado neste capítulo, o contato para coleta de dados foi
realizado em todos os Campus da UEG e UFG que possuíam o curso de Licenciatura em CB,
porém nem todos os cursos responderam a solicitação de participação na pesquisa, não
consistindo no corpus de análise deste trabalho. A consideração pontuada não se constitui
como um entrave para a pesquisa, e nem mesmo a simplifica, haja vista que os documentos
coletados possibilitam a compreensão do objeto de estudo nas IES investigadas. Portanto, o
foco de análise na UEG serão os documentos provenientes dos Campus de Anápolis, Iporá,
Itapuranga e Morrinhos, e na UFG dos Campus de Catalão, Jataí e Goiânia.
As IES investigadas passaram por um período de reformulação dos PPC‟s
recentemente, por isso na UEG, em alguns Campus, será analisado o PPC em vigência e ainda
uma versão preliminar de 2015 dos documentos. A opção pela análise desses dois projetos se
fez mediante o entendimento de que poderiam apresentar questões distintas acerca da PCC
bem como avançado no modo de concebê-la no interior do currículo.
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Na UFG, o Campus de Catalão foi o único a não ter concluído seu PPC, em
reformulação, porém o coordenador do curso juntamente com o Núcleo de Docente
Estruturantes (NDE) não disponibilizou a versão preliminar do documento, o PPC de 2010,
em vigor, será nesse caso a fonte única de análise.
Na elucidação dos resultados os PPC serão mencionados tal como disposto na
tabela 2.

Tabela 2- Nomenclatura adotada para designar os PPC durante a análise dos dados.
UNIVERSIDADE/CAMPUS

PPC’s ANALISADOS

NOMENCLATURA
ADOTADA*

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE GOIÁS
Campus Anápolis
Campus Iporá

Campus Itapuranga

PPC 2013
PPC 2008
PPC 2014 (versão
preliminar)
PPC 2008
PPC 2015 (versão
preliminar)
PPC 2009

UEG-Anápolis/2013
UEG-Iporá/2008
UEG-Iporá2014/P
UEG-Itapuranga/2008
UEG-Itapuranga2015/P

Campus Morrinhos
UEG-Morrinhos/2009
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS
Campus Catalão
PPC 2010
UFG-Catalão/2010
Campus Goiânia
PPC 2015
UFG-Samambaia/2015
Campus Jataí
PPC 2014
UFG-Jatobá/2014
*A nomenclatura adotada está ligada ao nome do campus onde o curso está lotado.
Nas palavras de Bogdan & Biklen (1994, p. 49), “a abordagem da investigação
qualitativa exige que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem
potencial para construir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais
esclarecedora do nosso objeto de estudo”. Assim, no que concerne a UEG, faz-se necessário
mencionar que a instituição possui uma Resolução (Resolução CsA n. 3, de 12 de fevereiro de
20154) que versa sobre a PCC, a qual também será respaldada na análise dos dados, por
entender que poderá dar pistas para a compreensão do objeto de estudo deste trabalho.
Após, a coleta de dados, o processo de análise dos PPC‟s se iniciou seguindo os
passos delineados por Bardin (2011). Durante o processo de análise, objetivou-se a busca por

4

A Resolução CsA n. 3, de fevereiro de 2015, pode ser encontrada no site da UEG, no seguinte link:
<http://www.cdn.ueg.br/source/legislacao_15/conteudoN/3396/resolucao_2015_3.pdf>.
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elementos que possibilitassem a compreensão da PCC no interior do currículo do curso, a
citar: relação teoria-prática; quantitativo de horas empregadas pelo curso para a PCC;
entendimento da PCC pelo curso; modo de execução (atividades empregadas) para a
efetivação da PCC e outros. Finalizada a fase de exploração do material as unidades de
análise foram categorizadas, sendo que nesse momento ocorreu o “desmembramento do texto
em unidades, em categorias segundo reagrupamentos analógicos” (BARDIN, 2011, p. 201).
Assim, foram criadas as categorias de análise: 1) Relação teoria-prática; 2)
Fundamentos legais; 3) Interdisciplinaridade e a abordagem da PCC nos cursos; 4)
Transposição didática e 5) O papel da PCC: pretensões almejadas.
A primeira categoria agrupou unidades que abordavam a relação teoria-prática, na
busca pela compreensão no interior dos cursos acerca da predominância de uma visão
dicotômica ou de unidade, bem como se é manifestada a concepção de práxis. A segunda
categoria comportou questões relacionadas as políticas públicas para o componente, como a
concepção e o quantitativo de horas de PCC. A terceira categoria compreendeu unidades que
relacionam como os cursos investigados devem realizar a PCC no interior das disciplinas, o
que muitas vezes é enfocado mediante uma visão interdisciplinar. A quarta categoria abordou
a transposição didática em relação ao ensino de ciências e a PCC, percebendo o componente
de prática como momento de oportunizar que os alunos em formação compreendam a
necessidade de transformação do conhecimento científico em conhecimento escolar. A quinta
e última categoria focou as unidades que abordam objetivos/finalidades para a PCC dentro
dos cursos investigados.
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CAPÍTULO IV
O CONTEXTO DA PRÁTICA: RECONTEXTUALIZAÇÃO DA PRÁTICA
COMO COMPONENTE CURRICULAR NO INTERIOR DOS CURSOS
INVESTIGADOS

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua
própria produção ou a sua construção”
Paulo Freire
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O contexto da prática é o local em que as políticas públicas são ressignificadas, o
que ocorre de maneira complexa, dado ao quantitativo de fatores que influem neste processo,
havendo uma transformação da modalidade textual para a prática. Assim, as políticas só
ganham sentido nesse contexto, onde são mediadas, disputadas e até mesmo ignoradas. Para
tanto, a partir da análise proveniente dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC‟s), procurouse compreender como os cursos investigados ressignificaram, no contexto da prática, a
legislação que versa sobre a Prática como Componente Curricular (PCC).
Desta maneira, objetivando a melhor compreensão acerca da PCC nos cursos
investigados, apresenta-se inicialmente nuances da Resolução CsA nº 3, de 12 de fevereiro de
2015, da Universidade Estadual de Goiás (UEG), e em seguida, um panorama geral dos
PPC‟s das duas instituições investigadas neste trabalho. Posteriormente, realizar-se-á a análise
das categorias evidenciadas a partir dos resultados encontrados.

4.1 A Resolução CsA nº 3, de 12 de fevereiro de 2015

A UEG, no uso de suas atribuições legais perante o momento atual de
reformulação dos PPC‟s de seus cursos, resolveu construir e aprovar treze (13) Diretrizes para
a Prática como Componente Curricular, por meio da Resolução CsA nº 3, de 12 de fevereiro
de 2015. O objetivo da Resolução é sanar possíveis dúvidas que os cursos ainda pudessem
possuir, no momento de construção do espaço da PCC em seus currículos.
Esta Resolução, mediante a forma como foi redigida, é uma tradução das
considerações da legislação que versa sobre a PCC. Após a elucidação das Diretrizes, é feita
uma consideração baseada na legislação. Nesse ponto, vê-se a preocupação da instituição
acerca do que está sendo colocado pelas políticas nacionais de formação de professores bem
como demonstra que os docentes dos cursos ainda apresentam dúvidas acerca do processo de
constituição da PCC.
É sempre explícito, na Resolução, a relação entre teoria-prática, como na 1º
Diretriz, onde coloca que a PCC visa articular teoria-prática e ainda nas considerações da 5º
Diretriz: “[...] na prática, como componente curricular, a consistência da formação teórica é
fundamental” (p. 3). Sobre a questão é certo que sem a teoria, o exercício da PCC dos cursos é
esvaziado e sem significação, portanto há necessidade de confluência entre teoria-prática,
caminhando mediante a práxis.
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Evidencia-se também a confluência entre os saberes específicos e pedagógicos,
como na 4º Diretriz, que dispõe: “A prática, como componente curricular, pressupõe a
articulação de conhecimentos pedagógicos e específicos da área de formação” (p. 2). As
considerações são importantes, pois a PCC é uma prática voltada para o ensino, o que aponta
para a necessidade da conjugação destes saberes. Reporta-se, nesse ponto, à necessidade de
que os formadores, sobretudo aqueles que se dedicam ao ensino de conhecimentos
específicos, tenham domínio dos saberes pedagógicos.
As Diretrizes 6, 7 e 12 são de suma importância na busca pela efetivação da PCC
dentro dos cursos, uma vez que deixam claro que o componente deve ser mencionado dentro
dos PPC‟s – Planos de trabalho e Planos de ensino. A avaliação da PCC, fundamental dentro
dos cursos e da instituição como um todo, deve ocorrer objetivando a melhoria da formação.
Assim, o registro é importante, visto que sem o mesmo não há como efetivar o processo
avaliativo, tanto no que concerne ao modo como o componente é distribuído no currículo
quanto à forma como é trabalhado no interior de disciplinas, parte de disciplinas e/ou como
outras atividades.
A 10ª Diretriz evidencia que a PCC deve ir além da sala de aula, alcançando
outros espaços formativos, podendo ser feita parcerias com outros órgãos normativos, como o
Conselho Estadual de Educação. No que concerne a 13ª Diretriz, que versa sobre a carga
horária de PCC nos cursos, é estabelecida 400 horas para este componente curricular, em
conformidade com a Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, sendo explicitado que a mesma
deve estar presente apenas na síntese da matriz. Porém, coloca-se que a evidência da carga
horária em cada disciplina deveria ser efetivada. A evidência das horas de PCC em cada
disciplina colaboraria para a distinção desta, com a prática de laboratório, que já ocorre nas
disciplinas, bem como com sua efetivação no contexto de prática.
Uma questão ainda a ser mencionada é o papel da reflexão sobre as atividades da
PCC, que permeia a escrita de toda a Resolução. A reflexão sobre o exercício de saber e fazer
o espaço de ensino e aprendizagem de determinados conteúdos específicos é crucial, porém,
quando este caminha à luz da teoria e mediado por um processo também de crítica. “A teoria
não mais comanda a prática, não mais a orienta no sentido de torná-la dependente das ideias,
como também não se dissolve na prática, anulando-se a si mesma. A prática, por seu lado, não
significa mais a aplicação da teoria, ou uma atividade dada e imutável” (CANDAU; LELIS,
2008, p. 62). Assim, não há teoria sem prática, nem prática sem teoria, respaldando a
necessidade de um processo de ensino e aprendizagem pautado na práxis. Por fim, reitera-se
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que a Resolução, que trata da PCC no âmbito da UEG, auxilia no processo de
recontextualização do componente no interior dos cursos.

4.2 Os Projetos Pedagógicos dos cursos em questão

Os cursos de formação de professores de CB estão organizados em torno de um
PPC formulado a partir de discussões dos sujeitos que os compõe/vivenciam (docentes,
discentes e servidores técnico-administrativos). É no PPC que as políticas públicas para
formação de professores são recontextualizadas a partir das vivências pessoais e profissionais
dos sujeitos mencionados. Assim, esse documento é o balizador das ações que ocorrem na
prática da sala de aula.
Reitera-se, em consonância com Anastasiou (2006, p. 151), que a construção de
um projeto “é uma ação de re-inventar, fazer de novo e de outra forma”. “É a reflexão e a
expressão contínua de nossas ideias sobre a educação superior, sobre a universidade e sua
função social, sobre o curso, sobre o ensino, sobre a pesquisa e sua relação com o ensino,
sobre a extensão e sua relação com o currículo, sobre a relação teoria e prática” (STOCCO,
2005, p. 97-98). A sistematização das ações, durante a construção do PPC, é um desafio,
podendo o curso avançar ou manter a ordem estabelecida. Lembra-se aqui que o PPC deve
estar disponível para consulta pública (BRASIL, 2007).
Os Projetos Pedagógicos dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas
investigados no âmbito da UEG foram construídos em períodos distintos, como referendado
no capítulo anterior, a relembrar: Campus Anápolis em 2013; Campus Iporá em 2008 e 2014;
Campus Itapuranga em 2008 e 2015 e Campus Morrinhos no ano de 2009. Sobre os cursos,
faz-se necessário ainda elucidar o regime e período de funcionamento dos mesmos, o que
consta da tabela 3.

Tabela 3- Regime e período de funcionamento dos cursos de Licenciatura em Ciências
Biológicas pesquisados na UEG.
CAMPUS
REGIME DE
PERÍODO DE
FUNCIONAMENTO FUNCIONAMENTO
Semestral
Integral
Anápolis-2013
Anual
Integral
Iporá-2008
Semestral
Noturno
Iporá-2014/P
Anual
Matutino
Itapuranga-2008
Semestral
Matutino
Itapuranga-2015/P
Anual
Integral
Morrinhos-2009
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Os PPC‟s em questão estão estruturados sobre uma mesma lógica, seguindo os
seguintes tópicos: Apresentação; Concepção do curso; Identificação do curso; Histórico da
UEG; Justificativa do curso; Objetivos do curso; Perfil do egresso; Organização didáticopedagógica; Articulação entre ensino, pesquisa e extensão; Atividades acadêmicas científicoculturais; Estágio Curricular; Atividade de prática como componente curricular; Trabalho de
curso; Avaliação do processo de ensino e aprendizagem; Recursos Humanos e Instalações.
Além de uma estrutura praticamente idêntica, os dizeres dos PPC‟s também
seguem a mesma lógica e, em muitos tópicos, a redação é a mesma, o que contraria o Plano de
Desenvolvimento Institucional 2010-2019 (ANÁPOLIS, 2010, p. 42), que dispõe que a
instituição compreende o PPC como “único, pois as competências a serem construídas e as
circunstâncias de seu desenvolvimento constituem realidade única e especifica” e ainda que
“o Projeto Pedagógico deve contemplar a intencionalidade do curso, refletir sua imagem, criar
sua identidade e delimitar o seu espaço de autonomia, definidos e resultantes de um processo
de discussão coletiva”, o que pode ser ferido com a unicidade encontrada.
Acerca da estrutura dos PPC‟s, o Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006
dispõe, quando aborda a autorização para o funcionamento do curso, que esse deve informar o
número de alunos, turnos, programa do curso e demais elementos acadêmicos que sejam
relevantes. Assim, acredita-se que os aportes iniciais dos projetos são criados e estão em
consonância com a legislação bem como com o Instrumento de Avaliação de Cursos de
Graduação presencial e à distância, construído pelo Ministério da Educação no ano 2015 –
última versão encontrada.
O fato mencionado acima demonstra que a UEG possui uma unidade quanto às
bases que regem os seus cursos de formação de CB. Porém, é fato que com Campus tão
distantes entre si, corpo docente distinto e demandas regionais de formação específicas, a
operacionalização dos PPC‟s se torna preocupante. Assumindo que o PPC deve ser construído
segundo os ideais dos sujeitos que o compõe, uma base comum pode não refletir o modelo de
formação desejado pelo grupo que o está executando, levando a não efetivação do mesmo.
Ressalta-se a importância de um documento real e não ideal, como muitas vezes os PPC‟s da
UEG se apresentam.
Um aspecto que exemplifica a questão é o referencial epistemológico assumido
em todos os PPC‟s: o referencial de cunho dialético/histórico/cultural. A escolha de um
referencial deve ser feita por cada curso, haja vista que decisões como esta afetam o processo
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de ensino, aprendizagem e pesquisa. É certo que a escolha não apresenta problemas, o que se
coloca aqui é o reflexo de ter-se um modelo no documento e o mesmo poder não ser efetivado
em algum caso, pois não foi construído e pensado pelos docentes que o regem, os quais
podem seguir outros referenciais epistemológicos, como, por exemplo, um referencial pósmoderno.
Uma proposta de ensino não é neutra, pelo contrário, é carregada de uma carga
epistemológica, que reflete o modo como o docente concebe o processo de ensino e
aprendizagem. A escolha metodológica, por exemplo, é uma questão que não é neutra
(SANTIAGO, 2012). Neste caso, o referencial adotado pelos cursos determina a concepção de
currículo adotada, provendo o mesmo de objetivos e intencionalidades de tais preceitos. É
acerca desta questão que se discute a importância do referencial adotado pelo curso ser uma
escolha dos pares que o compõe.
Acerca do Ensino de Biologia na Educação Básica (EB), os cursos de Licenciatura
em CB, da UEG, apontam a necessidade de compreender questões como a natureza da
constituição do conhecimento biológico, levando em conta o seu processo histórico-social, o
que ensinar, o papel social da escola e do ensino que a mesma professa bem como para quem
esses professores ensinam. Discorrem no PPC sobre a necessidade de realizar um processo de
ensino para além de uma abordagem conceitual, apontando a necessidade de outros saberes, o
que deve ser iniciado nos cursos de formação.
A interdisciplinaridade é uma questão muito referendada nos PPC‟s analisados,
porém, não constatada na construção das matrizes curriculares e nas ementas das disciplinas.
A interdisciplinaridade requer, antes de tudo, uma atitude, disposição para vivenciá-la como
afirma Fazenda (1996). Portanto, a efetivação de um ensino e currículo nesses padrões deve
ser o objetivo inicial e final do curso que propõe seguir estes princípios.
Sobre a questão os PPC‟s fazem a seguinte constatação:

[...] este projeto pedagógico possibilita um novo olhar para a questão da organização
curricular, buscando superar aquela derivada da visão moderna de ciência, que
coloca cada disciplina como um fim em si mesmo, independente, não relacionado,
no qual cada tópico do conteúdo é conclusivo, a-histórico, neutro, verdadeiro e
inquestionável (UEG-Iporá/2008, p. 12).

As considerações sobre o currículo dos cursos caminham à luz do que propõe
Anastasiou (2006, p. 155), que tece considerações sobre a necessidade de um currículo
integrativo, pontuando que não é um exercício de escrita no interior dos PPC, pois necessita
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ser de fato implementado, o que se constitui como um desafio, haja vista “o habitus de
atuação tradicional, isolada, individualizada do currículo grade que continuará presente na
ação do professor que irá atuar no novo projeto proposto”5. A efetivação desse currículo
perpassa pelo consenso do grupo, que deve compreender o novo modelo curricular. Porém, na
análise das matrizes curriculares não é evidenciado um currículo integrado em contraposição
a um currículo grade.
Ainda sobre a interdisciplinaridade, os PPC‟s revelam o seguinte:
A ideia da matriz curricular propõe a superação da formatação fragmentada do
currículo e dá ênfase na interdisciplinaridade, percebendo-a como novo modo de
pensar, novo ato de troca, de reciprocidade e integração entre áreas, conteúdos e
saberes, visando à produção de novos conhecimentos de modo global, abrangente e
unificador. A transdisciplinaridade aparece como busca das convergências e valores.
Tanto a interdisciplinaridade quanto a transdisciplinaridade estabelecem o diálogo
entre os conhecimentos dispersos, fazendo-os desembocar numa compreensão
globalizadora da realidade (UEG-Itapuranga2015/P, p. 11).

Porém, as proposições não são evidenciadas nas matrizes curriculares dos cursos
bem como na ementa das disciplinas, que continuam com um modelo curricular disciplinar e
multidisciplinar. Nesse ponto, tem-se que arguir sobre a necessidade de emprego dos dizeres
do PPC, na constituição da Matriz bem como na (re)contextualização do mesmo na prática, o
que é manifestado nos Planos de Ensino das disciplinas.
No que concerne à pertinência dos documentos, os mesmos estão em consonância
com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de Ciências Biológicas, Parecer
CNE/CES 1.301/2001. Uma questão a ser ponderada é que os cursos traçam seus objetivos
pautados na DCN, que não enfoca a formação de professores bem como nega uma identidade
de licenciado ao biólogo quando foge dessas considerações. O curso de CB possibilita outras
atuações devido à abrangência do mesmo, porém, a docência deve ser o foco central nos
cursos de Licenciatura, como é o esperado.
Os PPC‟s dos cursos de Licenciatura em CB investigados na UFG foram
construídos no ano de 2010 (PPC do Campus Catalão) e 2015 (PPC do Campus Goiânia e
Jataí). Os cursos presentes nestes Campus, como consta da tabela 4, apresentam o mesmo

5

A autora considera como sendo um currículo em grade aquele onde as disciplinas estão isoladas e o aluo
“recebe “porções de conteúdo” como se elas existissem por si, e não como fruto desta unicidade que é a
realidade” (p. 154), se constituindo como um modelo tradicional. O currículo em grade é predominante nas
universidades. O currículo integrativo, matriz integrativa como se refere Anastasiou, se caracteriza “por uma
construção evolutiva de complexidade crescente, a exigência do trabalho integrado e da ação coletiva” (p. 156),
ou seja, é uma proposta onde as disciplinas e conteúdos estão interligadas, reportando a necessidade de um
trabalho coletivo por parte dos docentes dos cursos, o que “é uma nova aprendizagem a fazer” (p. 156).
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regime e período de funcionamento, sendo que no Campus de Goiânia funciona no diurno, em
período integral e no noturno.

Tabela 4- Regime e período de funcionamento dos cursos de Licenciatura em Ciências
Biológicas avaliados na Universidade Federal de Goiás.
CAMPUS
UFG-Catalão/2010
UFG-Samambaia/2015
UFG-Jatobá/2014

REGIME DE
PERÍODO DE
FUNCIONAMENTO FUNCIONAMENTO
Semestral
Integral
Semestral
Integral e Noturno
Semestral
Integral

Os PPC‟s de Licenciatura em CB, da UFG, estão estruturados da seguinte forma:
Apresentação; Exposição de motivos; História do curso; Objetivos gerais e específicos;
Princípios norteadores para a formação profissional; Expectativa da formação do profissional;
Estrutura curricular; Metodologia; Política e gestão de estágio curricular obrigatório e não
obrigatório; Relatório final de estágio; Sistema de avaliação do processo de ensino e
aprendizagem; Integração ensino, pesquisa e extensão; Política de qualificação docente e
técnico-administrativo; Infraestrutura ao pleno desenvolvimento do curso; Sistema de
avaliação do projeto do curso; e Referências.
Os cursos em geral vão delineando, no PPC, questões que se aproximam de um
currículo que se manifesta de forma multi e transdisciplinar. O PPC UFG-Catalão/2010
coloca que “[...] busca-se evitar um currículo compartimentalizado e a aquisição de
conhecimentos teóricos dissociados entre si” (p. 61). Nesse ponto, lembra-se a ideia de
Anastasiou (2006) sobre a construção de um currículo integrativo, onde haja uma confluência
entre as disciplinas e gradação dos conteúdos, com vista a deixar o mesmo interligado. A
ruptura com um modelo tradicional, currículo em grade, é algo complexo e que demanda
disponibilidade por parte do corpo docente do curso. Por meio de uma percepção geral sobre
as matrizes curriculares bem como das ementas das disciplinas, nota-se que os cursos não
conseguem superar a visão de currículo tradicional, ficando as disciplinas isoladas e com fim
em si mesmas, não alcançando a multi, inter e transdisciplinaridade.
Os docentes, quando da efetivação dos dizeres do PPC na construção da matriz,
parecem se esquecer das palavras e concepções por trás das mesmas, que pautaram a escrita
de outros pontos do projeto. Assim, dizer e fazer nesse caso parecem não se confluírem.
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Conforme Freire (2011), há necessidade da corporificação da palavra no exercício manifesto
da prática.
Reitera-se que os cursos, na busca por um currículo integrado (ANASTASIOU,
2006), devem saber equilibrar o seu caráter específico, saberes inerentes ao campo da
Biologia, com o pedagógico, saberes do campo educacional, no interior das disciplinas e na
Matriz como um todo. A construção do currículo de um curso não deve se constituir como um
campo de disputas sem fim na busca pela consolidação de certos campos, mas como um
espaço onde, através de diálogo, tracem caminhos para a formação da qualidade almejada,
possibilitando abrir janelas para outros espaços, representações e sentidos.

4.3 As categorias de análise

4.3.1 Relação teoria-prática

A relação teoria-prática é uma questão presente no interior da legislação destinada
à formação de professores que aparece em diversos momentos, por exemplo, como um dos
princípios que norteiam a formação e também na discussão sobre o egresso, reportado na
Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, onde esse “deverá possuir um repertório de
informações e habilidades composto pela pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos”
(BRASIL, 2015, p. 8). Portanto, essa relação deve ser um elemento considerado durante a
construção das matrizes curriculares dos cursos de formação de professores bem como no
cotidiano das disciplinas.
Quando se considera a relação teoria-prática no interior das disciplinas do
currículo, um elemento a ser elucidado é a PCC, que tem a questão como basilar para o seu
processo de reflexão e constituição. Assim, espera-se que os cursos consigam concatenar os
conhecimentos de ordem específica com a prática docente, em um movimento de saber-fazer
entre formação e exercício profissional.
Nesse sentido, a relação teoria-prática está presente nos PPC‟s analisados em
muitos sentidos e implicações. O PPC UEG-Anápolis/2009 dispõe que o curso “[...] tem
como objetivo primordial proporcionar a unidade teoria-prática” (p. 38), respaldando a
efetivação deste princípio no interior do currículo, o que também é disposto em outros PPC‟s
analisados:
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Há ainda a preocupação em integrar teoria e prática preparando o aluno para a
função docente (UEG-Iporá/2008, p. 53);
Há ainda a preocupação em integrar teoria e prática preparando o aluno para a
função docente (UEG-Iporá/2014/P, p. 36);
Há ainda a preocupação em integrar teoria e prática preparando o aluno para a
função docente (UEG-Morrinhos/2009, p. 36);
[...] teoria e prática como os eixos articuladores do processo formativo, de modo a
proporcionar aos formandos o domínio da natureza do conhecimento biológico
(UEG-Itapuranga/2008, p. 42).
Ao longo da graduação, será oportunizado ao discente uma interação mais efetiva
entre o conteúdo metodológico e a produção do conhecimento, com atividades que
levem o aluno a procurar, analisar e selecionar informações que conduzam a uma
maior complementação entre teoria e as suas aplicações práticas, em todas as
disciplinas que compõem a estrutura curricular(UFG-Catalão/2010, p. 11).

As considerações corroboram os pressupostos defendidos pela Resolução nº 2 de
2015, que considera como princípios da formação de professores para a Educação Básica
(EB) a articulação entre teoria-prática, dispondo que “a articulação entre a teoria e a prática
no processo de formação docente, fundada no domínio dos conhecimentos científicos e
didáticos, contemplando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.
Atrelados a esse discurso, alguns PPC‟s acoplam a relação teoria-prática com a
extensão e/ou pesquisa, como se percebe nas frases abaixo:

O curso, portanto, assume a pesquisa como princípio educativo e princípio cognitivo
com vistas à promoção da investigação, interação entre teoria e prática na construção
de uma práxis, produção de conhecimentos com vistas à formação de profissionais
autônomos e capazes de estabelecer relações entre as diversas áreas do
conhecimento (UEG-Anápolis/2009, p. 26);
A extensão, como via de interação entre universidade e sociedade, constitui-se em
elemento capaz de operacionalizar a relação entre teoria e prática (UEG-Iporá/2008,
p. 58-59);
A extensão, como via de interação entre universidade e sociedade, constitui-se em
elemento capaz de operacionalizar a relação entre teoria e prática (UEGIporá/2014/P, p. 45).

Nestas colocações, a dimensão de unidade entre teoria-prática vincula-se a outras
dimensões presentes na Universidade (Extensão e Pesquisa), apontando para outros espaços,
onde é possível a constituição de uma práxis. O movimento engendrado nestes projetos pode
dialogar com os preceitos colocados por Vázquez (2011), quando se compreende na relação
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universitária como um todo, a efetivação e constituição de uma prática material, que possua
fins específicos e objetiva a transformação do homem e do mundo.
No PPC UEG-Iporá/2008, uma dimensão de prática mais ligada ao fazer
profissional do biólogo pode ser encontrada: “[...] as aulas práticas em laboratório e as aulas
campo são elementos construtores na formação dos biólogos, buscando unificar a teoria a
prática” (UEG-Iporá/2008, p. 53). Nesta frase, a relação de prática objetivada está alinhavada
com outras esferas da profissão, podendo ou não se afastar do fazer docente.
No PPC UFG-Catalão/2010, a relação entre teoria-prática, na busca pela unidade
entre um saber-fazer específico e pedagógico, é oportunizado. Espera-se do licenciando
formado que consiga, durante o exercício profissional, exercitar a práxis, em um movimento
que realmente transforme o aluno por intermédio do conhecimento biológico, que seja
significativo no contexto do alunado.

Essa perspectiva pressupõe a realização de estudos teóricos e práticos por meio dos
quais o aluno possa entender que os seres humanos, enquanto organismos vivos,
estabelecem relações de interdependência, influenciadas pelas condições físicas do
meio, do modo de vida e da organização funcional interna próprios das diferentes
espécies e sistemas biológicos, sendo considerado especialmente o organismo do
homem e as interações estabelecidas entre esse organismo e os aspectos sociais,
políticos, econômicos e culturais presentes na realidade. [...]No âmbito do
magistério, a formação pedagógica do licenciado implicará na articulação entre os
conhecimentos desenvolvidos nas inúmeras subáreas da Biologia à prática docente.
[...] Que seja competente, não somente para vivenciar a relação teoria/prática em sua
vida profissional como também promovendo-a no contexto dos seus próprios alunos,
a fim de minimizar o histórico do ensino de ciências como puramente memorístico.
Diante disso, o curso terá como constante norteador, a reflexão sobre a
dicotomização teórico/prático do processo de atuação profissional, buscando aplicar
os conhecimentos biológicos em todo o seu contexto (UFG-Catalão/2010, p. 7).

Evidencia-se, no projeto acima, uma preocupação não somente com a formação
dos educadores, mas também com o exercício destes profissionais após a graduação, onde
consigam efetivar o princípio de unidade entre teoria-prática.
Mediantes essas colocações, pergunta-se: Como os projetos consideram a relação
entre teoria-prática? Há uma visão dicotômica ou de unidade presente nos projetos
analisados? Alguns PPC‟s apresentam considerações acerca destas questões:
Desta forma a atividade prática descrita nesta resolução e a relação mais ampla entre
teoria e pratica, pode ser analisada a partir de diferentes perspectivas na formação do
professor. A prática não é uma cópia da teoria e nem esta e um reflexo daquela. A
prática e o próprio modo como as coisas vão sendo feitas, cujo conteúdo é
atravessado por uma teoria. Assim a realidade é um movimento constituído pela
teoria e pela prática; sendo que esta última consiste no momento pelo qual se busca
fazer algo, produzir alguma coisa e a teoria procura conceituar, significar essa

88

atuação [...]. Esta correlação teoria e prática é um movimento contínuo entre saber e
fazer na busca de significados na gestão, administração e resolução de situações
próprias do ambiente da educação escolar [...] (UEG-Iporá/2008, p. 81);
Desta forma a atividade prática descrita nesta resolução é a relação mais ampla entre
teoria e prática, pode ser analisada a partir de diferentes perspectivas na formação do
professor. A prática não é uma cópia da teoria e nem esta é um reflexo daquela. A
prática é o próprio modo como as coisas vão sendo feitas, cujo conteúdo é
atravessado por uma teoria. Assim a realidade é um movimento constituído pela
teoria e pela prática; sendo que esta última consiste no momento pelo qual se busca
fazer algo, produzir alguma coisa e a teoria procura conceituar, significar essa
atuação. Esta correlação teoria e prática é um movimento contínuo entre saber e
fazer na busca de significados na gestão, administração e resolução de situações
próprias do ambiente da educação escolar, enfim a Atividade Prática Profissional
refere-se ao reconhecimento do campo de atuação, pautada em vivências reflexivas
críticas, onde o aluno, desde o início do curso, estará em contato com a área de
atuação profissional, problematizando-a, ao mesmo tempo, refletindo e elaborando
propostas e realizando intervenções (UEG-Itapuranga/2008,p. 62).
Desta forma a atividade prática descrita nesta resolução é a relação mais ampla entre
teoria e prática, pode ser analisada a partir de diferentes perspectivas na formação do
professor. A prática não é uma cópia da teoria e nem esta é um reflexo daquela. A
prática é o próprio modo como as coisas vão sendo feitas, cujo conteúdo é
atravessado por uma teoria. Assim a realidade é um movimento constituído pela
teoria e pela prática; sendo que esta última consiste no momento pelo qual se busca
fazer algo, produzir alguma coisa e a teoria procura conceituar, significar essa
atuação.[...] Esta correlação teoria e prática é um movimento continuo entre saber e
fazer na busca de significados na gestão, administração e resolução de situações
próprias do ambiente da educação escolar, enfim a Atividade Prática Profissional
refere-se ao reconhecimento do campo de atuação, pautada em vivencias reflexivas
críticas, onde o aluno, desde o inicio do curso, estará em contato com a área de
atuação profissional, problematizando-o e ao mesmo tempo refletindo e elaborando
propostas e realizando intervenções (UEG-Morrinhos/2009, p. 61);
A correlação teoria/prática torna-se um movimento contínuo entre saber e fazer na
busca de significados na gestão, administração e resolução de situações próprias do
ambiente da educação escolar (UEG-Iporá/2014/P, p. 61);

O discurso presente nestes projetos se aproxima de uma visão de unidade,
buscando transpassar um movimento que vincula teoria-prática, não transparecendo uma
sobreposição de uma sobre a outra. “Na visão de unidade, a teoria é revigorada e deixa de ser
um conjunto de regras, normas e conhecimentos sistematizados a priori, passando a ser
formulada a partir das necessidades concretas da realidade educacional, a qual busca
responder através da orientação de linhas de ação” (CANDAU; LELIS, 2008, p. 68). As
aproximações com esta visão é importante, pois como discorre Carvalho (2001), é o que
proporcionará as efetivas condições para a constituição do saber-fazer acerca da EB.
Os cursos, em alguns momentos, demonstram, no PPC, valorização sobre a teoria,
em detrimento de uma práxis educativa, já que “a atividade teórica não é em si uma forma de
práxis” (VÁZQUEZ, 2011, p. 234). As colocações advogam a favor de uma visão dicotômica

89

entre teoria-prática, evidenciando uma sobreposição da teoria sobre a prática. Isto pode ser
evidenciado nos fragmentos a seguir:
Capacitar o discente para o desempenho adequado de suas funções nas diversas
áreas das Ciências Biológicas, Humanas, Exatas e da Terra; formando-o com sólida
fundamentação teórica que lhe permita entender o processo histórico de produção do
conhecimento referente a conceitos, princípios e teorias (UEG-Morrinhos/2009, p.
23);
Este projeto pedagógico do curso (PPC) visa proporcionar uma interação efetiva
entre o conteúdo metodológico e a produção do conhecimento com atividades que
induzam o estudante a procurar, analisar e selecionar as informações que levem a
uma maior complementação entre teoria e as suas aplicações em todas as disciplinas
que compõem a grade curricular. Assim, o presente PPC busca favorecer um ensino
baseado na prática, com foco centrado nas áreas de atuação do profissional biólogo,
visando à formação de um profissional competente, motivado e comprometido com
a sociedade a qual integra (UFG-Jatobá/2014, p. 7).

Percebe-se aqui a dificuldade de ruptura com uma visão dicotômica entre teoriaprática. Os PPC‟s tentam engendrar uma concepção que veja esses elementos em unidade,
mas, algumas vezes, reforçam uma ou outra dimensão. Na formação do educador, têm-se
implicações de uma visão dissociativa, que ora prima por uma formação teórica, onde “o
papel da formação [...] é concebido como o de favorecer a aquisição dos conhecimentos
acumulados, estimular o contato com os autores [...] sem se preocupar diretamente em
modificar ou fornecer instrumentos para a intervenção na prática educativa” (CANDAU;
LELIS, 2008, p. 66), ora uma formação que enfatiza a prática, considerando como
responsabilidade da Universidade, a inserção no contexto de prática, independente da teoria.
A valorização de um princípio de formação, pautado na epistemologia da prática,
está presente no PPC UFG-Jatobá/2014 quando o curso explicita que “busca favorecer um
ensino baseado na prática” (p. 07).
Um dado a ser apresentado é que o PPC UFG-Samambaia/2015 não apresenta
considerações sobre a relação teoria-prática, o que é de suma importância, já que esta é uma
questão ainda não respondida no interior da formação de professores (FERNANDES, 2004).
A discussão desse tema nos cursos auxilia a constituição da práxis, mobilizando para um
trabalho transformador, respaldado no contexto real da sala de aula.
Acerca dos discursos encontrados, vale dizer que os mesmos não podem se
manifestarem apenas no campo do pensamento, estando atrelados apenas à visão defendida
nos PPC‟s, mas que se constituam como princípios balizadores do fazer docente, pois como
afirma Vázquez (2011, p. 235) “uma atividade que se opera apenas no pensamento e que
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produz o tipo peculiar de objetos que são os produtos daquele não pode, portanto, se
identificar com a atividade prática que chamamos de práxis”.
Na busca pela relação dos dizeres acerca da dicotomia entre teoria-prática no
interior dos projetos e a PCC, encontrou-se o seguinte:

[...] capacidade de vincular teoria e prática no cotidiano das situações didáticas,
fazendo sempre quando necessário o uso de novas tecnologias nos diversos âmbitos
de ensino (UEG-Anápolis/2009, p. 20);
Aos alunos são propostas atividades que proporcionem a oportunidade de confrontar
teoria e pratica, extraindo desses momentos as conclusões que irão enriquecer sua
prática como futuro profissional (UEG-Iporá/2008, p. 53);
Aos alunos são propostas atividades que proporcionem a oportunidade de confrontar
teoria e prática, extraindo desses momentos, as conclusões que irão enriquecer sua
prática como futuro profissional (UEG-Morrinhos/2009, p. 32);
Aos alunos são propostas atividades que proporcionem a oportunidade de confrontar
teoria e prática, extraindo desses momentos as conclusões que irão enriquecer sua
prática como futuro profissional (UEG-Iporá/2014/P, p. 36).
As Atividades Práticas como Componente Curricular (APC), descritas na Resolução
CNE/CP 2/2002, objetivam desenvolver a unidade teoria/prática e oportunizar ao
aluno momentos de ação-reflexão-ação da prática docente, visando uma formação
para e pela práxis do profissional da educação, ampliando o estudo,
contextualizando a teoria e a compreensão das questões pedagógicas. A correlação
teoria/prática torna-se um movimento contínuo entre saber e fazer na busca de
significados na gestão, administração e resolução de situações próprias do ambiente
da educação escolar(UEG-Iporá/2014/P, p. 60).
A priorização do desenvolvimento do espírito crítico e a inserção dos alunos, o mais
rapidamente possível, em atividades relacionadas à profissão-objeto de sua
formação, ainda durante o decorrer do curso, minimizam a ruptura entre a teoria e a
prática (UFG-Catalão/2010, p. 61).

Empreende-se aqui uma concepção de PCC vinculada à realização de atividades
que oportunizem a relação entre teoria-prática em um movimento contínuo de reflexão, faz-se
aqui transparecer a visão de um professor reflexivo. A colocação do PPC UFG-Catalão/2010
também referenda princípios legislativos que estão relacionados à PCC, quando considera a
proposição de atividades no decorrer do curso para minimizar a ruptura entre teoria-prática.
Os dados elucidados até o momento demonstram que os discursos hegemonizados
no campo teórico acerca da relação teoria-prática têm ganhado força na constituição dos
PPC‟s, porém ainda necessita-se de muitos avanços no discurso engendrado nesses
documentos e a constituição dos mesmos no interior dos cursos.

Assim, mediante as

considerações colocadas ao longo desta categoria, corrobora-se Ferreira, Sousa & Casariego
(2013, p. 5), que “a defesa de uma melhor articulação entre teoria e prática no processo

91

formativo constitui um dos aspectos centrais na defesa de um “novo” paradigma para
formação docente no país”. A formação deve oportunizar um exercício de práxis que se
constitua como um movimento natural, onde seja impossível separar teoria-prática.

4.3.2 Fundamentos legais

Ao longo da história da constituição das políticas públicas de educação, desde a
menção do termo PCC no Parecer CNE/CP 009/2001, os documentos legais tem tentado
definir o componente através de colocações como: “é, pois, uma prática que produz algo no
âmbito do ensino” (BRASIL, 2001, p. 09); “é o conjunto de atividades formativas que
proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento de
procedimentos próprios ao exercício da docência” (BRASIL, 2005, p. 03), reportando a
necessidade de entendimento acerca do conceito para a sua implementação nos PPC‟s.
Porém, pesquisas, como as de Barbosa et al. (2013), tem apontado para a
incompreensão de alunos e professores sobre o que é a PCC. No trabalho dos autores,
realizado na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) com alunos e professores, um
percentual de 35,7% dos primeiros e 33,3% dos segundos dizem não conhecer o termo PCC, e
ainda o confundiram com o estágio supervisionado. No trabalho de Matoso & Oliveira (2015,
p. 897), os autores, em pesquisa com alunos também de um curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas, encontraram “uma heterogeneidade de percepções acerca das PCC, de
modo que os licenciandos revelaram pouca compreensão e um acúmulo de dúvidas e anseios
acerca da carga horária da PCC”.
Evidencia-se, nos PPC‟s investigados na UEG, em diversos momentos, que a PCC
é mencionada também como “Atividade Prática Profissional” e “Atividade Prática
Curricular”, fugindo do termo adotado pela legislação, o que pode demonstrar o reforço de
uma carga pedagógica sobre o termo, aproximando-o do estágio bem como uma confusão
acerca do entendimento sobre a mesma. A terminologia “Profissional” pode respaldar uma
visão técnica e prática sobre o componente no interior da formação, valoriza-se um saber
profissional, portanto, neste ponto, a vigilância para uma prática alinhavada à epistemologia
crítica é fundamental. Nos PPC‟s investigados na UFG, observou-se a adoção do termo como
proposto e defendido pela legislação.
No que concerne à definição adotada pelos projetos investigados acerca da PCC,
estes colocam que:
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[...] é o conjunto de atividades formativas que proporcionam experiências de
aplicação de conhecimento ou de desenvolvimento de procedimentos próprios ao
exercício da docência (UEG-Anápolis/2009, p. 38);
As APC formam um conjunto de atividades formativas que proporcionam
experiências de aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento de
procedimentos próprios ao exercício da docência (UEG-Iporá/2014/P, p. 60).
[...] a Atividade Prática Profissional refere-se ao reconhecimento do campo de
atuação, pautada em vivências reflexivas críticas, onde o aluno, desde o início do
curso, estará em contato com a área de atuação profissional, problematizando-a, ao
mesmo tempo, refletindo e elaborando propostas e realizando intervenções (UEGItapuranga/2015/P, p. 79);
A prática como componente curricular é o conjunto de atividades propostas nos
cursos de licenciatura que tem por objetivo uma articulação entre a teoria-prática ou
ação-reflexão-ação, nas diferentes disciplinas dos cursos, tendo como foco o
exercício da docência e sendo vivenciada durante toda a vida acadêmica dos
licenciandos(UEG-Itapuranga/2015, p. 78);
De acordo com a Resolução CsA 3/2015, a prática como componente curricular se
constitui como tempo e espaço dedicados à ação-reflexão-ação, fazendo com que os
licenciandos aprendam a transformar objetos do conhecimento em objetos de ensino,
de modo articulado com uma reflexão sobre o exercício da docência. Nesse sentido,
os componentes curriculares dos projetos pedagógicos dos cursos deverão se
adaptar, a fim de extinguir padrões atuais de que conhecimentos práticos e
pedagógicos são de responsabilidade dos pedagogos e conhecimentos específicos
estão a cargo dos especialistas por área de conhecimento (Parecer CNE/CP n.
9/2001) (UEG-Itapuranga/2015, p. 78);
[...] enfim a Atividade Pratica Profissional refere-se ao reconhecimento do campo
de atuação, pautada em vivências reflexivas criticas, onde o aluno, desde o inicio do
curso, estará em contato com a área de atuação profissional, problematizando-o e ao
mesmo tempo refletindo e elaborando propostas e realizando intervenções (UEGIporá/2008, p. 83);
[...] enfim a Atividade Prática Profissional refere-se ao reconhecimento do campo
de atuação, pautada em vivências reflexivas críticas, onde o aluno, desde o início do
curso, estará em contato com a área de atuação profissional, problematizando-a, ao
mesmo tempo, refletindo e elaborando propostas e realizando intervenções (UEGItapuranga/2015, p. 79);

Os dizeres analisados corroboram com as definições presentes nos documentos
legais. Em alguns cursos, como o da UFG-Catalão/2010, as considerações são realizadas
através do Parecer CNE/CES 15/2005, fazendo assim ecoar no contexto de prática o discurso
que perpassa o contexto de influência e produção dos textos. O PPC UFG-Jatobá/2014 não
apresenta uma definição clara para a PCC, mas demonstra compreendê-la através de
colocações como: “não poderá ficar reduzida a um espaço isolado, que a restrinja ao estágio,
desarticulada de todo o curso, devendo estar presente desde o início do curso em todas as
disciplinas e permear toda a formação docente” (UFG-Jatobá/2014, p. 36).
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Acerca da compreensão da PCC, o curso de Catalão dispõe que: “compreender a
Prática como Componente Curricular se faz necessário para construir uma proposta
pedagógica coerente com a legislação vigente para a formação docente inicial” (UFGCatalão/2010, p. 25). É, pois o diálogo entre os contextos de constituição das políticas
públicas colocados por Ball, porém é certo ainda que no contexto de prática durante a
construção da proposta pedagógica haverá a ressignificação dos dizeres presentes na
legislação.
Para a compreensão dos processos de circulação dos discursos da legislação,
recorre-se ao conceito de recontextualização por hibridismo já discutido neste trabalho, pois o
mesmo auxilia na compreensão da circulação e fragmentação dos textos até o contexto de
prática.

Os conceitos de “hibridismo”, “recontextualização” e “recontextualização por
hibridismo” são importantes para que se entendam as relações que se estabelecem
entre os contextos de influência, de produção e da prática, partindo do pressuposto
de que, para entender essas relações, é necessário ter em mente que os diversos
sentidos de prática são construídos por intermédio da circulação de textos e que
durante esta circulação os sentidos de prática são ressignificados, hibridizados e
recontextualizados através do diálogo entre os três contextos (BARBOSA,
PEREIRA, ROCHA, 2013, p. 7).

Assim, os sentidos de prática presentes nos PPC‟s, são variados e se
complementam para a compreensão da PCC, podendo citar a relação teoria-prática, o
professor reflexivo, a valorização do professor crítico e a valorização de um saber
profissional. A colocação demonstra o quanto os pressupostos da legislação são difundidos e
estão presentes na constituição dos PPC‟s.
Como uma atividade de ensino, a PCC auxilia na inserção do licenciando no
universo da EB e na constituição de uma sólida formação teórica e prática, privilegiando um
espaço de práxis no interior do curso, como respalda a Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015.
Assim, a constatação nos dizeres acima, sobre a inserção no contexto de atuação profissional
auxilia, reforça a questão reportada, sendo que este movimento de contato com a EB pode
ocorrer de diversas formas, o que também é colocado nos PPC‟s e será discutido na terceira
categoria.
A relação com a identidade docente é descrita no PPC UFG-Catalão/2010,
respaldando que a PPC é mais uma das atividades que auxilia nesta formação, tal como
disposto no Parecer CNE/CP 28/2001, podendo ser visualizado na frase abaixo:
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Em articulação intrínseca com o estágio supervisionado e as atividades do trabalho
acadêmico, ela concorre conjuntamente para a formação da identidade do professor
como educador (BRASIL, 2001, p. 9) (UFG-Catalão/2010, p. 25);

Uma questão de suma importância acerca da PCC é o quantitativo de horas
empregado no curso para o cumprimento do componente, sendo esse de 400h, essas devem
estar distribuídas ao longo de todo o processo formativo. A carga horária destinada em cada
um dos projetos investigados pode ser visualizada na tabela 5.

Tabela 5. Carga horária total e de PCC dos cursos investigados na UEG.
CAMPUS

CARGA HORÁRIA

CARGA HORÁRIA DE

TOTAL

PCC

UEG-Anápolis/2013

3400 h

400 h

UEG-Iporá/2008

3600 h

400 h

UEG-Iporá/2014/P

3560 h

410 h

UEG-Itapuranga/2008

3912 h

400 h

UEG-Itapuranga/2015/P

3520 h

400 h

UEG-Morrinhos/2009

3560 h

502 h

UFG-Catalão/2010

3304 h

464 h

UFG-Samambaia/2015

3284 h

404 h

UFG-Jatobá/2014

3760 h

400 h

Nota-se que os cursos investigados tendem a manter o mínimo de horas para a
PCC como exigido na legislação, somente os cursos de Catalão, Goiânia, Iporá (versão
preliminar de 2014) e Morrinhos ultrapassam as 400h. Lembra-se aqui que a carga horária
“pode ser desenvolvida como núcleo ou como parte das disciplinas ou de outras atividades
formativas” (BRASIL, 2005, p. 3). Neste sentido, os cursos trabalham a carga horária de PCC
de forma variada (Tabela 6).
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Tabela 6. Inserção da PCC no interior dos PPC‟s investigados.
CAMPUS
UEG-Anápolis/2013

UEG-Iporá/2008

UEG-Iporá/2014/P

UEG-Itapuranga/2008

UEG-Itapuranga/2015/P

UEG-Morrinhos/2009

UFG-Catalão/2010

UFG-Samambaia/2015

6

DISTRIBUIÇÃO DA PCC NO CURRÍCULO
“No Curso de Ciências Biológicas, essa Prática deverá
acontecer mediante a realização de projetos e
atividades incluídos na carga horária (semanal ou
mensal) das diferentes disciplinas que compõem a
matriz curricular” (p. 39).
“[...] será vivenciada ao longo do curso, na forma de
diversas atividades praticas, realizadas dentro das
disciplinas previstas no projeto pedagógico. Nesta
proposta, a prática como componente curricular não
funcionara como uma disciplina isolada, mas sim
como um agente integrador do curso para o aluno” (p.
80-81).
“As 400 horas (410 horas representadas por 492 aulas
na matriz) de Prática como Componente Curricular,
descritas na Resolução CNE/CP 2/2002, serão
vivenciadas ao longo do curso, durante as atividades
práticas, inseridas nas disciplinas” (p. 78).
“A prática como componente curricular deve ser
planejada para se dar desde o início da duração do
processo formativo e se estender ao longo de todo o
processo, ou seja, ela começa a acontecer no primeiro
ano ou semestre da licenciatura” (p. 63).
“[...] a Prática como Componente Curricular surge em
associação a todas as disciplinas do Núcleo Específico
[...]” (p. 84).
“As 502 horas de Prática como Componente
Curricular, descritas na Resolução CNE⁄CP-2⁄2002,
serão vivenciadas ao longo do curso, durante as
atividades práticas, inseridas nas disciplinas” (p. 113).
“[...] a presente proposta pedagógica do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas visa contemplar
a Prática como Componente Curricular na
implementação de disciplinas do núcleo específico,
totalizando 464 horas de PCC, abrangendo as
disciplinas de formação pedagógica que irão
estabelecer a relação teoria-prática em momentos
diferenciados em cada uma das disciplinas abaixo
listadas ao longo de todo o curso” (p. 25).
“Para a inserção da PCC na formação dos futuros
professores de Biologia/Ciências, as 400 horas
indicadas na Resolução CNE/CP nº 2/2002, foram
distribuídas entre disciplinas do NC e NEO6 (a
exceção dos estágios obrigatórios) oferecidas pelo
Instituto de Ciências Biológicas. Tal distribuição se
pautará no critério da proporcionalidade em relação à
carga horária de cada disciplina, ou seja, cada
componente curricular proporcionará 16%, de sua
carga horária total para a PCC. Cabe esclarecer que
não se trata de uma redução da carga horária das
discussões dos conteúdos específicos, mas sim de uma
abordagem diferenciada no tratamento destes” (p. 14).

NC significa núcleo comum e NEO= núcleo específico obrigatório.
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“As atividades relacionadas à PCC serão trabalhadas
nas disciplinas de Didática I e II
(128 h) e na forma de projetos ou atividades didáticopedagógicas orientadas (272 h) em todas as disciplinas
do curso e respectivos professores, perfazendo um
total de 400 horas como prevê a Resolução CNE/CP
Nº02/2002” (p. 37).

UFG-Jatobá/2014

O PPC UEG-Anápolis/2013 dispõe que as horas destinadas a PCC estarão
distribuídas no interior das disciplinas da matriz curricular. Ao analisar a matriz, é imediata a
dúvida de quais seriam as horas do componente, já que apresentam as horas da disciplina
divididas em teórica, prática profissional e prática curricular, sendo que no interior do PPC se
faz a seguinte colocação:

-Atividade e Prática Profissional: Propõe a articulação da prática profissional com os
conhecimentos teóricos das disciplinas pedagógicas e específicas, no início e ao
longo do curso, de modo a integrar os conteúdos das disciplinas em situações da
prática. Poderá ser realizada através de oficinas, estudo de caso e situações em se
coloque em uso os conhecimentos que os alunos aprenderam. Este procedimento
deve ser realizado numa perspectiva interdisciplinar. Essa atividade articuladora
começava no 1º período e se estendia até o último, computando 400 horas no total,
esse procedimento foi adotado até a nova matriz chancelada em 2009, qual inseriu as
atividades práticas complementares ao longo das disciplinas (UEG-Anápolis/2013,
p. 47).

A colocação de prática profissional acima está ligada ao componente PCC, porém
ao realizar a soma das horas destinadas a essa prática, nota-se que a mesma não se refere à
PCC. As horas de PCC estão distribuídas na matriz como prática curricular, que se encontram
em diversas disciplinas, como Química Aplicada à Biologia (15h), Biologia Celular (25h) e
Morfologia Vegetal (15h), no primeiro semestre, e Novas Tecnologias em Educação (25h), no
segundo semestre. No sétimo semestre do curso, não há horas de PCC em nenhuma
disciplina.
O PPC UEG-Iporá/2008 coloca que as horas de PCC estão distribuídas em todas
as disciplinas do currículo, mas na matriz não há menção ao quantitativo da carga horária total
destinada ao componente. Como a compreensão do termo ainda é uma questão a ser superada,
a menção e distinção da PCC com a prática de laboratório se torna fundamental. No PPC
UEG-Iporá/2014/P, o curso mantém as horas de PCC distribuídas ao longo do curso em todas
as disciplinas, mas evidencia-se uma contradição quando na matriz reportam apenas a horas
teóricas e práticas, não fazendo distinção das horas do componente nas disciplinas, o que não
pode ser entendido como a carga horária de prática encontrada, pois compreendem um total
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de 533h e o PPC reforça que o componente terá 410h. Nota-se, na análise, que o curso não
avançou muito de um projeto para outro, apontando para necessidade de estudo/reflexão sobre
a PCC.
Para o PPC UEG-Itapuranga/2008, as considerações acerca da efetivação da
carga horária de PCC não podem ser efetivadas, já que no documento enviado pela
coordenação do curso há uma consideração7 de que a matriz presente não está em vigor.
Entende-se e espera-se que a PCC esteja presente em todas as disciplinas desde o início do
curso como é referendado no documento do curso em questão. O PPC UEGItapuranga/2015/P se aproxima das considerações realizadas para o PPC UEG-Iporá/2014/P,
que também divide as horas das disciplinas apenas em teóricas e práticas, sem distinguir o
quantitativo de horas de PCC, ficando o entendimento restrito a colocação no interior do
projeto de que estará em todas as disciplinas específicas do curso.
O PPC UEG-Morrinhos/2009 é o que contém no currículo o maior quantitativo de
horas de PCC, como disposto na Tabela 5. Na matriz, não há evidência da carga horária
destinada ao componente no interior de cada disciplina, não distinguindo qual prática é a
evidenciada quando distribui as horas em teóricas e práticas.
A distinção entre prática e PCC nas matrizes é de suma importância. Marcatto &
Penteado (2013), em análise de projetos de cursos de Licenciatura em Matemática,
encontraram a distinção entre os elementos, todavia, reportam que não há concepções
diferentes para elas. Nos PPC‟s analisados, entende-se que a prática está ligada a atividades
em laboratório, ficando a PCC esquecida na distribuição de horas na matriz curricular.
O PPC UFG-Catalão/2010 se difere dos demais da UEG no que se refere ao
cumprimento das 400h de PCC (Tabelas 6 e 7). As disciplinas são todas de caráter
pedagógico, o que leva a alguns questionamentos: Como a relação entre conhecimento
específico e pedagógico será efetivada no interior destas disciplinas? A relação teoria-prática
será assumida como um princípio basilar da PCC? Porque disciplinas específicas não
apresentam horas de PCC? As dúvidas levam a rumos distintos para a efetivação do
componente, contudo, em meio às questões, elucida-se que as disciplinas são diversas em
seus conteúdos, assim a relação com o ensino poderá ocorrer em frentes variadas, trabalhando
questões como a inclusão, por exemplo, na disciplina de Libras.

7

A consideração é realizada no próprio PPC.

98

Tabela 7. Disciplinas de PCC no PPC UFG-Catalão/2010.
DISCIPLINAS

CH TOTAL

1 Didática e formação de professores

64

2 Ensino de Ciências e Biologia

80

3 Fundamentos filosóficos e sócio-históricos da Educação

64

4 Libras

64

5 Políticas educacionais no Brasil

64

6 Psicologia da Educação I

64

7 Psicologia Educação II

64

Fonte: Tabela extraída do PPC UFG-Catalão/2010.

O curso de CB de Catalão, quando assume as horas de PCC apenas em disciplinas
específicas, deixa visível o quanto à construção do currículo se constitui como um momento
de disputas, onde inúmeros interesses são manifestos, e ainda que os docentes de disciplinas
específicas podem não estar preparados para executar o componente, o que remete à falta de
conhecimento pedagógico e curricular por parte destes formadores. Acerca das disciplinas, há
uma questão ainda a ser mencionada, é que na descrição das mesmas, no PPC, são assumidas
apenas como teóricas, como mostra a figura 3, sobre a disciplina Didática e formação de
professores. Assim, onde estaria a relação teoria-prática no interior das disciplinas?

Disciplina: Didática e formação de professores
Carga Horária
Pré-requisito (s) e/ou co-requisito(s)
Políticas
educacionais no Brasil/Psicologia da
Semanal
Total
Teórica
Prática
educação I
4
64
64
0
Ementa:
Estudo das contribuições da pedagogia, da Didática e das pesquisas sobre a formação de professores;
sentido social da profissão professor, a organização do trabalho docente; planejamento,
desenvolvimento e avaliação do processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista a formação e
atuação profissional dos alunos.

Figura 3. Descrição da disciplina Didática e formação de professores no PPC UFGCatalão/2010. Fonte. PPC UFG-Catalão/2010.

O PPC UFG-Samambaia/2014 contém as horas de PCC distribuídas no interior de
todas as disciplinas que compõem o núcleo comum e específico obrigatório do curso, o que
abarca disciplinas de caráter específico e pedagógico, sendo as primeiras em maior proporção.
Nas ementas destas disciplinas, há a descrição “prática como componente curricular”,
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posteriormente a explicitação dos conteúdos da mesma, o que pode ser visualizado na figura
4, demonstrando a preocupação do curso quanto ao cumprimento da dimensão de prática
elucidada na legislação. Essa constatação é entendida como um aspecto positivo. A
organização das ementas, com tempo e espaço de PCC bem definidos, corrobora os resultados
encontrados na pesquisa de Terrazzan et al. (2008, p. 80), que demonstram que na ementa de
disciplinas ligadas a PCC, em um curso de Licenciatura, em Ciências Biológicas, aparece a
seguinte descrição: “elaborar, adaptar e executar atividades que possam ser desenvolvidas no
ensino fundamental e/ou médio”.

DISCIPLINA: Epistemologia da Ciência
UNIDADE ACADÊMICA: Instituto de Ciências Biológicas – DEC
NÚCLEO: Específico/ NATUREZA: Obrigatória
CRÉDITOS: (04) CH-TOTAL (64) CH-TEÓRICA (32) CH-PRÁTICA (32 – PCC:30)
EMENTA: Panorama amplo das abordagens epistemológicas e sua importância na pesquisa e ensino
de ciências. A vida no laboratório. Fundamentos da Epistemologia da Ciência. Correntes teóricas da
Epistemologia da Ciência. Atividades de Práticas como Componente Curricular (PCC).

Figura 4. Descrição da disciplina Epistemologia da ciência no PPC UFG-Goiânia/2015.
Fonte. PPC UFG-Goiânia/2015.

Por fim, acerca da distribuição das horas de PCC nas disciplinas do curso, o PPC
UFG-Jatobá/2015 referenda que essas estarão presentes no interior de todas as disciplinas de
núcleo comum, o que empreende apenas disciplinas de conhecimento específico, o contrário
do encontrado no PPC UFG-Catalão/2010, o que demonstra total independência dos cursos na
instituição para pensar os espaços destinados a PCC.
Assim, para os cursos que optam por horas de PCC no interior de disciplinas de
conteúdo específico, nota-se que essas se constituirão como momentos oportunos e
privilegiados para articulação do conhecimento conceitual com os conteúdos da EB, como
afirma Terrazzan et al. (2008). Reforça-se, juntamente com Carvalho (2001, p. 120), que o
conhecimento pedagógico é o que influencia inteiramente na escolha das práticas de ensino
ligadas aos conteúdos, afirmando que a relação com o pedagógico “precisa ter um papel de
destaque”. Neste caso, coloca-se essa situação relacional como fundamental no interior das
disciplinas de conhecimento específico.
As considerações dispostas sobre os PPC‟s investigados demonstram que os
mesmos assumem, em seu corpo, o discurso da legislação, a citar:
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Essa atividade articuladora começa no 1º período e se estende até o último,
computando 400 horas no total. As 400 horas de Pratica como Componente
Curricular, descritas na Resolução CNE⁄CP 2⁄2002, serão vivenciadas ao longo do
curso, durante as atividades praticas, inseridas nas disciplinas (UEG-Iporá/2008, p.
92);
Essa atividade articuladora começa no 1º ano e se estende até o último, sendo
trabalhados 100 horas/ano, computando 400 horas no total (UEG-Itapuranga/2008,
p. 62);
[...] a Prática como Componente Curricular (PCC) será oferecida durante os oito
semestres letivos incorporada às disciplinas do Núcleo Comum do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas [...] (UFG-Jatobá/2014, p. 36).

Porém, quando da construção da matriz curricular e da efetivação do discurso na
prática, as questões se modificam, ficando a PCC isolada no currículo por meio de disciplinas
e/ou esquecidas na distribuição de carga horária. Acerca dessa questão, o trabalho de Matoso
& Oliveira (2015) revela que os licenciados investigados em sua pesquisa possuem o desejo
de vivenciar a prática docente em todo o curso e não somente no ES.
Quanto aos cursos que assumem a PCC apenas em disciplinas pedagógicas,
observa-se que estes não estão de acordo com a Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro
de 2002, que em seu artigo 13, inciso 3º, prescreve: “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.4).
O currículo é um campo de lutas e poder, as mesmas disciplinas permanecem por
anos na matriz curricular sem modificação quanto ao nome, conteúdo e carga horária. Assim,
o que se evidenciou nos PPC‟s investigados é que para a manutenção de disciplinas a PCC foi
distribuída na maior parte dos cursos no interior dessas, quando a carga horária do
componente estava em disciplinas específicas, não se notou grandes mudanças. As disciplinas
entendidas como de PCC permaneceram como sempre foram, mesmo conteúdo e carga
horária, o que leva a um questionamento acerca da efetivação do componente, haja vista que
não trabalham com a prática, e assim não estabelecem a relação teoria-prática como unidade
(práxis), possuindo apenas uma dimensão teórica. Portanto, reforça-se que há necessidade de
um processo de ruptura com o modelo tradicional de currículo e formação para
implementação e execução da PCC.
Acredita-se, juntamente com Brandalise & Trobia (2011), em pesquisa realizada
em cursos de Licenciatura em Matemática, que o espaço de PCC institui um processo de
maior reflexão e discussão sobre a profissão docente, o que anteriormente se dava apenas na
segunda metade do curso com o ES, denotando necessidade de discussão e reflexão sobre a
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forma como são dispostos nas disciplinas. É certo que muitas vezes a prática, na perspectiva
da PCC, não cumpre com os seus objetivos, como evidencia o trabalho de Barbosa, Pereira &
Rocha (2013), mesmo enfatizando a importância da mesma no interior dos currículos de
formação de professores.
As legislações fazem ainda a distinção da PCC e do estágio supervisionado, este
último que também é um componente de 400h (BRASIL, 2015). Nesse contexto, os cursos
também mencionam essa distinção, como pode ser elucidado por meio dos fragmentos do
PPC UFG-Catalão/2010 e UFG-Samambaia/2015.

§ 1º A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço
isolado, que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso (CNE/CP
2002) (UFG-Catalão/2010, p. 24) (grifo nosso);
[...] devendo ainda, transcender o estágio com a finalidade de articular diferentes
práticas sob um enfoque interdisciplinar (Art. 13) (UFG-Samambaia/2015, p. 13-14)
(grifo nosso).

Acerca da questão, é evidente, na legislação, a distinção dos componentes. Como
afirmam Guimarães & Rosa (2006, p. 8), “a prática como componente curricular não é um
conjunto de disciplinas, nem o mesmo que o estágio”. Assim, os componentes, cada qual com
suas especificidades, contribuem para a inserção do licenciando no contexto escolar.
Alguns dos cursos mencionam ainda a necessidade de supervisão das atividades
de PCC:

É necessário ainda que esta prática tenha uma supervisão da Instituição formadora
como forma de apoio até que mesmo em vista de uma avaliação de qualidade (UEGMorrinhos/2009, p. 62);
É necessário ainda que esta prática tenha uma supervisão da instituição formadora,
como forma de apoio até que mesmo em vista de uma avaliação de qualidade. A
realização dessas atividades de prática curricular será comprovada mediante registro
das mesmas e do respectivo tempo em que foram desenvolvidas, pelo professor, em
espaço específico do diário de classe (UEG-Itapuranga/2008, p. 63);

Quando se pensa na realização de uma formação de qualidade a supervisão é algo
fundamental, assim não poderia ser diferente quanto a PCC. A supervisão é uma questão não
delineada no interior da legislação, ficando a cargo dos cursos essa articulação, e para tal,
alguns têm contado com uma “Coordenação Adjunta de Prática como Componente
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Curricular”, ou com docentes que acompanham as atividades que são realizadas para o
cumprimento do componente, o que se acredita auxiliar na execução das atividades de PCC.

Modalidade obrigatória desenvolvida ao longo do curso – o acadêmico deverá
apresentar ao professor coordenador, atividades semestrais das atividades
desenvolvidas (UEG-Anápolis/2009, p. 52);
As atividades de prática curricular têm como instância articuladora uma
Coordenação Adjunta de Prática Curricular, vinculada à Coordenação de Curso em
cada Unidade (UEG-Itapuranga/2008, p. 65);
As atividades de prática curricular têm como instância articuladora uma
Coordenação Adjunta de Prática Curricular, vinculada à Coordenação de Curso em
cada Unidade (UEG-Itapuranga/2015, p. 80).
A PCC terá o acompanhamento de um docente do curso que irá supervisionar e
orientar os docentes na elaboração e cumprimento das atividades, bem como
apresentar aos discentes no início de cada semestre letivo a importância da prática
para aformação docente e para integralização curricular (UEG-Jatobá/2014, p. 37).

Assim, como o ES possui, em muitas instituições, uma coordenação específica,
acredita-se que o mesmo deveria acontecer com a PCC, na busca por um olhar atento sobre o
cumprimento da carga horária destinada ao componente e ainda acerca da natureza das
atividades realizadas. Porém, os cursos não apresentam essa demanda, como muitos dos
investigados. Somente quatro PPC‟s mencionam a presença de uma coordenação, ou
demonstram ter algum tipo de acompanhamento para com a PCC.
Mediante as considerações expostas nesta categoria, faz-se constatar por fim que
os discursos que são assumidos pela legislação se constituíram como basilares para a
construção do espaço de PCC no interior dos cursos investigados. Assumiu-se a carga horária
de PCC no interior das disciplinas do curso, com exceção para o PPC UFG-Catalão/2010,
certo de que a disposição do componente no interior da matriz está envolta por disputas
curriculares.

4.3.3 Interdisciplinaridade e a abordagem da PCC nos cursos

A categoria “Interdisciplinaridade e a abordagem da PCC nos cursos” agrupa
unidades que abordam a interdisciplinaridade como uma concepção que rege a elaboração dos
PPC‟s, relacionando a mesma com a metodologia empregada pelo curso e a forma como o

103

projeto afirma, que a PCC pode/deve ser trabalhada nas disciplinas, o que está relacionado a
uma concepção de interdisciplinaridade, de reflexão e de relação teoria-prática.
Como salienta Minayo (1994), o termo interdisciplinaridade é confuso, podendo
ser empregado em diferentes contextos com significações distintas, certo de que a ideia de
integração e totalidade perpassa a compreensão do mesmo. Para tanto, adota-se a definição
compilada por Pires (1998, p. 177) de que “a interdisciplinaridade pode ser tomada como uma
possibilidade de quebrar a rigidez dos compartimentos em que se encontram isoladas as
disciplinas dos currículos escolares”, apregoando uma discussão acerca da questão por um
enfoque pedagógico8.
Fazenda (2008, p. 99), abordando a formação de professores, pautada na
interdisciplinaridade, afirma “a necessidade de uma estrutura dialética, não linear e não
hierarquizada, onde o ato profissional de diferentes saberes construídos pelos professores não
se reduzem apenas a saberes disciplinares”, visando a constituição deste princípio durante o
curso. A prescrição da autora pressupõe o rompimento das barreiras disciplinares, apontando
para interligação de diferentes saberes, locais e globais. No contexto das disciplinas que não
estando circundadas em meio a muros, pode levar a constatações e ligações outras sobre o
conhecimento científico e pedagógico.
Nesse

sentido,

os

PPC‟s,

UEG-Iporá/2008,

UEG-Iporá/2014/P,

UEG-

Itapuranga/2015/P e UEG-Morrinhos/2009, apresentam uma concepção de “currículo que ao
contrário da predominância da disciplina, dialoga com a interdisciplinaridade como eixo de
referência” (UEG-Itapuranga/2015/P, p. 31).

[...] Isso exige um novo diálogo interdisciplinar, uma organização curricular que
acolha, ao eixo científico básico que informa a área de conhecimento relacionada à
atuação profissional, a contribuição de ciências conexas, promovendo uma nova
referência para o processo pedagógico e para dinâmica da relação professor/discente,
na medida em que se compreendem as atividades de pesquisa e extensão como
expedientes vitais ao processo de ensino-aprendizagem na graduação e vinculados à
vivência do/no real, numa relação dialética entre teoria e prática (UEGItapuranga/2015/P, p. 31)

Sobre a questão, o PPC UEG-Morrinhos/2009 ainda pontua que:

“Pelo enfoque pedagógico, discutem-se fundamentalmente questões de natureza curricular, de ensino e de
aprendizagem escolar” (THIESEN, 2008, p. 545).
8
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A interdisciplinaridade é essencial em um Curso de Licenciatura, pois a maioria das
capacidades que se pretende desenvolver nos alunos da educação infantil, do ensino
fundamental e do ensino médio, atravessa as tradicionais fronteiras disciplinares e
exige um trabalho integrado de diferentes professores (Parecer CNE/CP 009/2001; p
53). É necessário pensar a interdisciplinaridade enquanto processo de integração
recíproca entre várias disciplinas e campos de conhecimento "capaz de romper as
estruturas de cada uma delas para alcançar uma visão unitária e comum do saber
trabalhando em parceria”. É sem dúvida, uma tarefa que demanda, de nossa parte,
um grande esforço no rompimento de uma série de obstáculos ligados a uma
racionalidade extremamente positivista da sociedade industrializada (PALMADE,
1979 apud SIQUEIRA & PEREIRA, 1995) (UEG-Morrinhos/2009, p. 37).

O ensino de ciências tem sido desenvolvido de forma fragmentada,
descontextualizada de processos históricos e sociais, acrítico e em um sistema empíricoindutivista, trazendo visões deformadas da construção da Ciência e do papel do cientista.
Marandino, Selles & Ferreira (2009) e Cachapuz et al. (2011) apontam para a necessidade de
mudanças no processo de ensino de ciências, o que acredita-se ser iniciado no processo de
formação, que pode ser reverberado por um currículo que possua como eixo a
interdisciplinaridade. Este “eixo” é evidenciado nos PCC‟s supracitados, certo de que um
olhar pautado nesta concepção sobre o fenômeno pedagógico permite a compreensão da
totalidade da ação de ensinar e aprender.
Muitos são os benefícios de uma visão integral sobre o conhecimento mediante
um trabalho interdisciplinar. Sobre a questão, o PPC UFG-Jatobá/2014 afirma que “uma
estrutura educacional integradora permite levar o educando a adquirir conhecimentos de
outras áreas e uma formação mais diversificada, porém sem perder de vista as aplicações
específicas do profissional biólogo” (p. 7). Nota-se aqui a preocupação do curso em ampliar a
visão dos licenciandos sobre o conhecimento, o que neste caso está ligado no PPC por um
conhecimento específico, não enfatizando a relação com a dimensão pedagógica.
No PPC UEG-Itapuranga/2008 é colocado que:

Neste aspecto a interdisciplinaridade ocorre mediante o trabalho docente e discente,
na construção dos saberes, no conhecimento teórico e prático ao longo do conteúdo,
entre as diversas disciplinas que se completam e diante do trabalho dos professores.
(UEG-Itapuranga/2008, p. 39);

Mediante a colocação do projeto, reporta-se a necessidade de disposição para
vivenciar a interdisciplinaridade, como assevera Fazenda (1996) bem como praticá-la e a
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exigência de um trabalho integrado entre o corpo docente do curso como também é colocado
no PPC UEG-Morrinhos/2009.
A interdisciplinaridade é respaldada no PPC UEG-Iporá/2008 e UEGIporá/2014/P como um elemento que propicia a integração didático-pedagógica, que dispõe:

A metodologia adotada no Curso de Ciências Biológicas visa à integração entre as
diversas disciplinas que compõem a matriz curricular, numa proposta
interdisciplinar que valoriza a integração didático-pedagógica (UEG-Iporá/2014, p.
53).

O enfoque pedagógico da interdisciplinaridade pressupõe a metodologia adota no
processo de ensino-aprendizagem. Assim, essa correlação engendrada por este enforque leva
ao rompimento, por exemplo, de visões que dotam o termo de considerações errôneas, como
as encontradas por Augusto et al. (2004), no trabalho com professores da área de Ciências da
Natureza, participantes do Projeto Pró-Ciências, de que a interdisciplinaridade é um contato
superficial e informal entre as disciplinas.
A concretização do fazer interdisciplinar, em muitos dos projetos analisados,
aparece ligado à efetivação da PCC, como pode ser percebido nas frases abaixo:

A proposta interdisciplinar será concretizada, entre outras formas, na realização das
atividades da Prática como Componente Curricular e na preparação do acadêmico
para o Estágio Curricular Supervisionado (UEG-Anápolis/2009, p. 28);
Para facilitar a concretização da interdisciplinaridade, a Prática como Componente
Curricular (APC) pode ser muito útil (UEG-Iporá/2008, p. 41);
As APC devem ser trabalhada de forma diversificada por meio de oficinas, estudos
de caso e situações nas quais sejam colocados em uso os conhecimentos que os
alunos aprenderam, buscando sempre uma perspectiva inter e multidisciplinar
(UEG-Iporá/2008, p. 65);
Este procedimento (PCC) deve ser realizado numa perspectiva interdisciplinar
(UEG-Itapuranga/2008, p. 62);
A prática curricular distribuída nos quatro anos do curso é grande responsável por
esta interdisciplinaridade, uma vez que é o elo entre a teoria e a prática e,
principalmente faz a articulação da prática profissional com os conhecimentos
teóricos das disciplinas pedagógicas e específicas, integrando os conteúdos das
disciplinas em situações práticas (UEG-Itapuranga/2008, p. 39).

As colocações estão de acordo com as considerações da Resolução CNE/CP nº 1,
de 18 de fevereiro de 2002, que dispõe em seu Artigo 13: “em tempo e espaço curricular
específico, a coordenação da dimensão prática transcenderá o estágio e terá como finalidade

106

promover a articulação das diferentes práticas, numa perspectiva interdisciplinar” (BRASIL,
2002, p. 4). Percebe-se aqui o quanto os discursos propagados, no contexto de influência e
legitimados no contexto de produção dos textos políticos, são tomados como basilares na
constituição dos PPC‟s. No contexto de prática, as políticas públicas são interpretadas e
recriadas, como afirma Ball & Bowe (1992), ou seja, podem ganhar contornos outros que até
mesmo modificam as considerações dos textos oficiais, o que no caso dos PPC‟s analisados
não acontece, havendo a legitimação do discurso oficial no interior do currículo dos cursos.
Esta categoria versa ainda sobre as metodologias contidas nos documentos para a
realização da PCC nas disciplinas dos cursos. Nesta questão como em outras, os PPC‟s da
UEG adotam as mesmas considerações, muitas vezes redigidos com os mesmos dizeres, como
se perceber abaixo:

A prática deverá acontecer mediante a realização de projetos e atividades na carga
horária (semanal ou mensal) das diferentes disciplinas [...] (UEG-Anápolis/2009, p.
39);
Poderá ser realizada (a PCC) através de oficinas, estudo de caso e situações em que
coloque em uso os conhecimentos que os alunos aprenderam (UEG-Anápolis/2009,
p. 47);
Montagem de Oficinas, painéis, apresentações de seminários, estudo de caso e
outras atividades pedagógicas que se referem a área de atuação profissional de tal
maneira que se coloque em uso os conhecimentos que os alunos estão adquirindo ao
longo do curso. A APCC não deve refletir apenas uma vivencia empírica, mas sim
uma vivencia reflexiva com o intuito de uma construção intelectual metodológica,
orientada pelos professores. Para a realização desta atividade será designado um ou
dois professores-orientadores para cada período, conforme a necessidade dos alunos
(UEG-Iporá/2008, p.);
As APC devem ser trabalhadas de forma diversificada por meio de oficinas, estudos
de caso e situações nas quais sejam colocados em uso os conhecimentos que os
alunos aprenderam, buscando sempre uma perspectiva inter e multidisciplinar
(UEG-Iporá/2014, p.);
Montagem de Oficinas, painéis, apresentações de seminários, estudo de caso e
outras atividades pedagógicas que se referem à área de atuação profissional, de tal
maneira que se coloquem em uso os conhecimentos que os alunos estão adquirindo
ao longo do curso. A APC não deve refletir apenas uma vivência empírica, mas sim
uma vivência reflexiva com o intuito de uma construção intelectual metodológica,
orientada pelos professores (UEG-Itapuranga/2008, p. 64);
Para o desenvolvimento da prática curricular dentro das disciplinas, espera-se que
esta seja trabalhada de maneira contextualizada, levando o discente à reflexão da
teoria, a resolução de problemas, através da montagem de oficinas, painéis,
apresentações de seminários, estudo de caso e outras atividades pedagógicas, de tal
maneira que o professor aprofunde o conteúdo e desenvolva procedimentos próprios
para o exercício da docência (Resolução CsA 3/2015) (UEG-Itapuranga/2015, p.
79).

107

Como muito foi reafirmado neste trabalho, a PCC “é o conjunto de atividades
formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou de
desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da docência” (BRASIL, 2005, p. 3).
A definição dá margem para a realização de atividades diversas no interior dos cursos para o
cumprimento da PCC desde que os conhecimentos sejam integrados e a prática voltada para o
ensino na Educação Básica (EB). Assim, os projetos estão de acordo com as prerrogativas da
legislação, porém é certo, como afirmado em outra seção deste trabalho, que há necessidade
de pesquisas que avaliem como as atividades empregadas para o cumprimento das horas de
PCC nas disciplinas têm sido efetivadas, uma vez que muitas perguntas acerca dessa questão
ficam sem resposta.
Os PPC‟s UFG-Samambaia/2015 e UFG-Jatobá/2014 abordam a questão da
seguinte maneira:

[...] Desta forma, considerando as discussões realizadas em cada componente
curricular, os professores formadores promoverão discussões acerca do ensino de
Biologia/Ciências a partir dos conceitos apresentados e discutidos em sala de aula.
Isso implicará em práticas em que os licenciandos poderão investigar o ensino de
Biologia praticado na escola, analisar os livros didáticos destinados ao ensino de
Biologia/Ciências, elaborar materiais didáticos para o ensino da Biologia, dentre
outras possibilidades que poderão ser pensadas e implementadas pelos professores
formadores (UFG-Samambaia/2015, p. 14);
A prática será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de observação e
reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas, com o registro dessas
observações realizadas e a resolução de situações problema (UFG-Jatobá/2014, p.
10).

Observa-se que os projetos compreendem o conceito de PCC, não confundindo o
componente com outro tipo de prática, como a de laboratório. Quanto às atividades
mencionadas, elas se distinguem no interior dos PPC‟s, por exemplo, demonstrando o quanto
é plural o universo de possibilidades para a relação entre conhecimentos teóricos e práticos. O
PPC UFG-Samambaia/2015 dialoga como uma das frentes colocadas por Mohr & Ferreira
(2006), uma análise de livros didáticos de Ensino Fundamental e Ensino Médio para o
cumprimento da PCC.
A relação, discussão e reflexão nas proposições das atividades de PCC sobre uma
escola real também estão presentes nos PPC‟s, denotando a necessidade de aproximação entre
Universidade e Escola. Compreende-se que é nesta confluência de conhecimentos e fazeres
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que o licenciando entenderá o exercício profissional enquanto campo de relação entre teoriaprática, conforme afirma Garcia & Reis (2014).
O projeto UFG-Jatobá/2014 faz ecoar, com os mesmos dizeres presentes na
legislação (BRASIL, 2002), duas dimensões – a observação e a reflexão, que juntas ajudarão
na relação com uma escola real. Porém, tem-se que mencionar que as atividades de PCC
podem ser realizadas sem o exercício de observar uma ação direta, podendo por vezes fazer
uso da tecnologia, narrativas, estudos de caso, e outros meios como mencionado em alguns
PPC‟s analisados, e também respaldado pela Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de
2002. Essa questão é encontrada no trabalho de Shuvartz, Oliveira-Neto & Oliveira (2014),
que apresenta, para um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, a atividade de
Mapeamento Ambiental e a construção de jogos didáticos durante a disciplina de Zoologia de
Invertebrados para o cumprimento da carga horária de PCC. As atividades ocorrem pensando
o ensino em relação com o conteúdo específico da disciplina, sem necessariamente os alunos
estarem imersos no ambiente escolar.
No Parecer CNE/CP 28/2011, afirma-se que a PCC “terá necessariamente a marca
dos projetos pedagógicos das instituições formadoras, ao transcender a sala de aula para o
conjunto do ambiente escolar e da própria educação escolar, pode envolver uma articulação
com os órgãos normativos e com os órgãos executivos dos sistemas” (BRASIL, 2001, p. 9).
Pautado nos dizeres deste Parecer, o PPC UEG-Itapuranga/2015/P faz a seguinte ressalva:

Espera-se também que a prática como componente curricular alcance ambientes que
não a sala de aula, atingindo a vida familiar, o trabalho, outras instituições de ensino
e organizações da sociedade civil, o que possibilitará a articulação desse futuro
profissional com órgãos normativos (Conselhos Estaduais e Municipais de
Educação, Associações e Sindicatos dos Professores, etc.) de quais irão vir a fazer
parte (UEG-Itapuranga/2015, p. 79).

Visando uma apreensão global da educação, a formação deve transpassar o espaço
escolar e possibilitar a articulação com outros espaços que o licenciando possa ocupar, assim
a proposição do projeto acima é uma questão a se considerar e evidenciar mediante o trabalho
com a PCC.
Por fim, neste tópico, considera-se que os projetos respondem as DCN quando
criam “situações didáticas em que os futuros professores coloquem em uso os conhecimentos
que aprenderam, ao mesmo tempo em que possam mobilizar outros de diferentes naturezas e
oriundos de diferentes experiências, em diferentes tempos e espaços curriculares” (BRASIL,
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2001, p. 57), porém, reforça-se juntamente com Araújo (2012), a necessidade de práticas
pedagógicas ligadas a PCC mais contextualizadas, críticas e reflexivas.

4.3.4 Transposição didática

Dentre as funções da escola, ocorre a transmissão dos conhecimentos que são
produzidos pela humanidade. No ensino de biologia, como ressaltam Silva & Franedozo
(2009, p. 09), “é essencial o desenvolvimento de posturas e valores pertinentes às relações
entre os seres humanos, entre eles e o meio, entre o ser humano e o conhecimento”,
contribuindo para a constituição de cidadãos sensíveis, solidários e conscientes do seu papel
na sociedade. Assim, é realizada, no processo de ensino-aprendizagem, a transformação do
conhecimento científico em conhecimento escolar, o que é chamado de transposição didática
(LOPES, 2007). Esse saber chega à sala de aula diferente da forma como foi produzido, ou
seja, ganha uma roupagem didática (CHEVALLARD, 1991).
Como uma dimensão importante do processo de ensinar, a transposição didática
deve ser respaldada, discutida e refletida durante a formação inicial, já que esta é – ao menos
se espera – o locus de constituição basilar da identidade docente, dotando os licenciandos de
conhecimentos que lhes serão fundamentais no exercício da profissão. É nesse sentido que os
PPC‟s UEG-Itapuranga/2008 e UEG-Itapuranga/2015/P colocam que:

[...] o que hoje se deseja através da Atividade Prática Curricular é integrar os
conhecimentos acadêmicos específicos das ciências, no nosso caso, da Biologia, aos
conhecimentos pedagógicos sobre o processo de ensino-aprendizagem. Isso quer
dizer que o ensino de ciências naturais implica a transformação do conhecimento
científico em conhecimento escolar, ao que conhecemos como transposição didática
(UEG-Itapuranga/2015/P, p. 78).

O PCC UFG-Catalão/2010 afirma que: “espera-se que o graduado saia preparado
para transpor os conhecimentos científicos necessários à educação básica e habilitado para
buscar sua formação contínua” (p. 11).
Os PPC‟s compreendem a necessidade de transformação do conhecimento
científico em escolar como fundamental ao ensino de ciências, dotando a PCC desta
dimensão. Como um espaço de pensar o ensino, a PCC também compreende os processos de
transposição didática, porém a mesma não deve ser reduzida a esta questão. No trabalho de
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Brito (2011), se encontrou essa relação, pois, em um dos projetos analisados na pesquisa da
autora, a correlação se apresenta como uma forma de levar o aluno a aprender a profissão.
Alinhavado a essas considerações, o PPC UFG- Jatobá/2014 dispõe: “prevê-se o
envolvimento de todo o corpo docente da unidade no acompanhamento dessas atividades (de
PCC), que permeiam toda a formação do aluno, o qual é levado a aprender, desde o início do
curso, a transformar os conteúdos transmitidos em prática pedagógica” (p. 65). Percebe-se que
neste projeto, a PCC também é entendida sobre a ótica da transposição didática, reforçando
que a questão deve estar presente desde o início do curso.
Nesse ponto juntamente com Marandino (2004, p. 94), ressalta-se que “a
transformação do conhecimento científico com fins de ensino [...] não constitui simples
“adaptação” ou mera “simplificação” de conhecimento”, devendo o professor tomar cuidado
com esse processo. A colocação da autora reforça a necessidade de discussão acerca da
transposição didática no interior dos cursos de formação, como um mecanismo para sanar
questões que possam emergir no contexto de prática profissional, dotando os licenciandos de
uma visão crítica da questão e assim proporcionando aporte para um olhar mais amplo e
reflexivo sobre a forma como os livros didáticos abordam alguns assuntos do campo
biológico, ou mesmo da maneira como os docentes ensinam e simplificam, ou não, algumas
questões durante suas aulas.
No PPC UEG-Iporá/2014/P, a transposição didática se manifesta no momento de
correlação teoria-prática no interior da PCC: “Consiste no momento (correlação teoriaprática) no qual se busca realizar a transposição didática, produzir conhecimento a partir do
conhecimento adquirido, procurando conceituar, carregar esses conceitos de significado e
com isso administrar o campo e o sentido dessa atuação” (p.65). O movimento empregado
está entre o saber-fazer na busca por dimensões outras no exercício docente.
Percebe-se que alguns dos PPC‟s compreendem o espaço de PCC também como
um momento de aprendizado sobre a transformação do conhecimento científico no saber
escolar, o que marca o componente com uma função, porém o distancia de outras tantas,
como afirma Dias & Lopes (2012). Reitera-se, com as autoras, que o espaço da PCC deve
caminhar para além da instrumentalização, já que pode abrir “espaço para um conjunto de
saberes/conhecimentos produzidos no campo acadêmico relacionado ao ensino de ciências e
biologia” (p. 07).

4.3.5 O papel da PCC: pretensões almejadas
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A categoria “O papel da PCC: pretensões almejadas” aglutina proposições
encontradas no interior dos PPC‟s que apresentam objetivos/fins para o desenvolvimento do
componente no interior dos cursos. Uma das nuances encontradas dispõe a PCC como a
articuladora entre os conhecimentos advindos da prática profissional e o conhecimento teórico
das disciplinas do currículo, sejam elas específicas ou pedagógicas, como se pode evidenciar
nos trechos abaixo:

Atividade e Prática profissional: Propõe a articulação da prática profissional com os
conhecimentos teóricos das disciplinas pedagógicas e específicas, no início e ao
longo do curso, de modo a integrar os conteúdos das disciplinas em situações da
prática (UEG-Anápolis/2009, p. 47);
Propõe a articulação da prática profissional com os conhecimentos teóricos das
disciplinas pedagógicas e especificas, no início e ao longo do curso, de modo a
integrar os conteúdos das disciplinas em situações práticas (UEG-Iporá/2008, p. 80);
O que hoje se deseja através da APC, é integrar os conhecimentos acadêmicos
específicos das ciências, no nosso caso, da Biologia, aos conhecimentos
pedagógicos sobre o processo de ensino aprendizagem (UEG-Iporá/2008, p. 82);
O que hoje se deseja através da Atividade Prática Curricular é integrar os
conhecimentos acadêmicos específicos das ciências, no nosso caso, da Biologia, aos
conhecimentos pedagógicos sobre o processo de ensino-aprendizagem (UEGItapuranga/2008, p. 63);

A relação entre os conhecimentos específicos e pedagógicos é uma questão ainda
a ser superada no interior dos currículos dos cursos de formação em Ciências Biológicas.
Assim, considera-se de suma relevância a ponderação dos projetos quanto à articulação da
PCC para integrar esses conhecimentos, pois como afirma Selles (2014), uma prática docente
considerada boa não está reduzida a dimensão apenas do domínio acerca do conteúdo
específico, mas também de saberes pedagógicos e curriculares. Assim, fica visível, como
coloca Silvério, Torres & Maestreli (2013), o entendimento de que os professores não
necessitam apenas de um ou outro conhecimento para o exercício profissional, mas ambos os
saberes específicos e pedagógicos.
Não se pode deixar de reportar que a visão engendrada pelas frases, citadas dos
PPC‟s, apontam para a defesa de um currículo integrativo (ANASTASIOU, 2006),
principalmente quando destacam que a relação entre os conhecimentos teóricos e pedagógicos
devem ocorrer do início ao fim do curso. A ponderação também advoga a favor da concepção
de interdisciplinaridade claramente adotada no interior dos projetos da UEG, mostrando
coesão quanto ao aporte adotado para a constituição dos mesmos.
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No PPC UEG-Itapuranga/2015/P, a nuance de relação entre os conhecimentos
teóricos e pedagógicos aparece subjulgada a uma “formação pedagógica consolidada, voltada
para a atuação de educador no ensino médio e fundamental” (p. 84). A colocação não
possibilita o entendimento da relação entre os conhecimentos, dando margem para a
compreensão, neste ponto, de certa valorização dos conhecimentos pedagógicos quando
enfoca “a atuação do educador”. Pelo contrário, em outra parte do documento emerge que o
objetivo da PCC é “auxiliar o acadêmico no desenvolvimento de habilidades pedagógicas, que
o ajudem na reflexão docente durante toda a jornada de magistério, dentro e fora de sala de
aula (UEG-Itapuranga/2015, p.)”. A questão reverbera o quanto os discursos legais ecoam de
forma distinta na construção do PPC, reforçando a ideia de que os textos oficiais se
constituem como híbridos bem como podem ser recontextualizados de forma distinta no
contexto de prática.
Um dos sentidos de prática encontrados por Dias & Lopes (2009), nos discursos
sobre a formação de professores, é a figura do professor reflexivo. A reflexão, neste caso,
advém da prática do professorado. Caminhando neste entendimento, o PPC UEGAnápolis/2009 e PPC UEG-Itapuranga/2015/P colocam que a PCC deve:

Oportunizar ao acadêmico momento de reflexão, visando uma formação para e pela
práxis do profissional da educação, ampliando o estudo e a compreensão das
questões pedagógicas (UEG-Anápolis/2009, p. 38);
[...] o objetivo de auxiliar o acadêmico no desenvolvimento de habilidades
pedagógicas, que o ajudem na reflexão docente durante toda a jornada de magistério,
dentro e fora de sala de aula (UEG-Itapuranga/2015/P, p. 84).

A colocação evidencia a presença de uma visão de racionalidade crítica no interior
do projeto, já que esta “parte do princípio que o professor significa sua prática através da
reflexão e autorreflexão” (CARVALHO, 2007, p. 104), e ainda pelo reforço de uma formação
pela práxis. Acerca dessa questão, Freire (2011) dispõe que a formação se constitui como um
momento de reflexão crítica sobre a prática.
Outra finalidade acerca da PCC está presente no PPC UEG-Itapuranga/2008
quando expõe que: “em articulação intrínseca com o estágio supervisionado e com as
atividades de trabalho acadêmico, ela (PCC) concorre conjuntamente para a formação da
identidade do professor como educador” (p. 64). A lógica para a PCC no interior dos
Pareceres e Resoluções, que ao longo da história instituíram e marcaram o que seria o
componente, dotam o mesmo como um espaço de instituição e relação de conhecimentos
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distintos da formação, o que pode ser entendido como campo de constituição da identidade
docente. A identidade profissional se constituiu por intermédio de um processo constante de
construção e reconstrução (TERRAZZAN et al., 2008), através de experiências de ensino que
são vivenciadas em distintos espaços de formação. Uma prerrogativa importante é a
integração demonstrada no interior do projeto, da PCC com outros componentes do currículo,
o que distingue a mesma do estágio e a reforça como um momento de ricas aprendizagens da
formação docente.
No interior do PPC UEG-Morrinhos/2009 e o PPC UEG-Iporá/2008, os objetivos
delineados para a PCC são claramente anunciados: “1. Conhecer a ética do licenciado; 2.
Situar a profissão nos diferentes níveis de formação; 3. Despertar a criatividade dos alunos
para transmitir informações; 4. Despertar a reflexão sobre situações cotidianas; 5. Análise e
diagnóstico da realidade profissional; 6. Produção coletiva de projetos de estudos tendo como
objetivo a formação de professores; 7. Situar o aluno no atual contexto científico no ensino
das Ciências Biológicas; 8. Desenvolvimento de hábitos de colaboração e trabalho em equipe”
(UEG-Morrinhos/2009, p. 68). É perceptível a presença de um discurso do professor
reflexivo, mas também de outros sentidos de prática como o contato com o real,
especificidade e valorização de um saber profissional, o que também é encontrado em
projetos analisados na pesquisa de Brito (2011).
Entre os outros sentidos atribuídos a PCC, pode-se citar a relação com as questões
éticas da profissão, dimensão esta assumida por Freire (2011) como necessária ao ato de
educar. A criatividade também é mencionada, abrindo espaço para o entendimento de Morais
(2001), de que a inovação e a crítica são dimensões que devem ser germinadas pela
Universidade, sobre a questão ainda reitera-se que essa deve ser oportunizada durante a
formação de professores, uma vez que os licenciandos somente efetivarão na prática, não
sendo uma regra geral, um ensino pautado neste princípio, se o mesmo for despertado no
delinear da formação, como afirma Oliveira-Neto & Romano (2015).
Por fim, compreende-se que os PPC‟s que apresentam claramente os
objetivos/finalidades para a PCC, o fazem, em sua maioria, como reforço sobre as questões
delineadas ao longo do projeto sobre o componente. A afirmação de outras nuances
objetivadas para a PCC é perceptível apenas nos projetos UEG-Morrinhos/2009 e o UEGIporá/2008, fazendo ecoar outras nuances e ponderações sobre o componente na busca por
uma formação de qualidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS?

“A beleza do ato de ser educador e educadora: conseguir juntar em
um ato o rigor da ciência e o respeito pelo senso comum; ser consciente de que
é necessário construir e não simplesmente aceitar tudo o que é dado, ou
imposto. Educar não permite receitas, mas exige educadores comprometidos em
ser mais”
Kelry Alves Gonçalves e Jackeline Império Soares
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Esta pesquisa abordou um tema de suma importância na constituição do currículo
dos cursos de licenciatura: a Prática como Componente Curricular (PCC). No contexto da
produção científica, esta é uma temática ainda pouco desenvolvida, principalmente no que
concerne a Dissertações e Teses, em específico quando se enfoca o contexto dos cursos de
licenciatura em Ciências Biológicas (CB), como se abordou neste trabalho.
Ao longo do trabalho, procurou-se responder a duas questões: Qual o lugar da
PCC nos cursos de licenciatura em CB das duas Universidades investigadas? Quais os
sentidos de prática mobilizados para a construção da PCC no currículo dos cursos de
Licenciatura em CB investigados, e suas relações com o processo formativo do futuro
docente? Buscou-se, portanto, compreender como a PCC está configurada nos cursos de
Licenciatura em CB da UEG e UFG bem como os sentidos atribuídos a mesma no interior
destes cursos.
Assim, a PCC está presente na matriz curricular dos cursos investigados, no
interior de todas as disciplinas, como é o caso de todos os seis Projetos Pedagógicos de Curso
(PPC‟s) analisados na UEG. Quanto ao quantitativo de horas do componente, esse apresenta,
em sua maioria, as 400h determinadas pela legislação, com exceções no espaço desta
Universidade para o PPC da UEG-Iporá/2014/P e UEG-Morrinhos/2009, com 410h e 502h,
respectivamente.
Para a UFG, há algumas ressalvas acerca da constatação, sendo que no PPCSamambaia/2015, as horas do componente estão distribuídas nas disciplinas do núcleo
comum e específico obrigatório comum e no PPC-Jatobá/2014, nas disciplinas do núcleo
comum. Apenas no PPC-Catalão/2010 foram encontradas disciplinas específicas para o
cumprimento da PCC, todas essas de caráter pedagógico, levando à dúvidas sobre a relação
estabelecida com o conteúdo específico, mas também abrindo janelas para outros horizontes
do cotidiano escolar que devem ser oportunizados durante a formação. No que concerne às
horas de PCC nestes projetos investigados, o PPC-Catalão/2010 contém 464h, o PPCSamambaia/2015 um total de 404h e o PPC-Jatobá/2014 com 400h.
Quanto aos sentidos de prática encontrados no interior dos PPC‟s analisados,
esses são diversos, sendo eles: espaço e contato com o real, formação do professor reflexivo,
formação do profissional crítico, especificidade e valorização de um saber profissional e
relação teoria-prática. Os discursos do contexto legislativo são assim assumidos no contexto
de prática, demonstrando certa linearidade entre legisladores e professores formadores.
Alguns dos sentidos delineados nos projetos para a prática, a citar espaço e
contato com o real e formação do professor reflexivo, se aproximam de uma formação
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pautada na epistemologia da prática, enfocando um processo constante de reflexão sobre a
própria prática. Todavia, o saber docente não se constitui apenas da prática, sendo alimentado
e sustentado pela teoria. Foi nesse sentido que se defendeu ao longo deste trabalho uma ação
docente transformadora pela práxis. É nesse processo de uma prática dialógica e envolta por
um processo de reflexão crítica, que se pode compreender como os saberes docentes são
elaborados, reelaborados e apropriados pelo docente, na busca pela formação de um
profissional (professor) que manifeste em seu cotidiano de trabalho uma ação também de
crítica e transformação.
As relações, que os sujeitos estabelecem com a política no contexto da prática,
marcam a leitura que é feita dos documentos legisladores e outros sentidos vão sendo
construídos e legitimados, como é o caso da transposição didática e da interdisciplinaridade
que são assumidas também como balizadoras da reflexão e realização da PCC em alguns
cursos. Esses sentidos também são encontrados em outras pesquisas, como no trabalho de
Brito & Freitas (2012). Percebe-se, portanto, com Lopes (2006, p. 40), que todo “discurso,
não são (é) fenômenos apenas linguísticos, mas se articulam com as práticas e as identidades
dos sujeitos, bem como estão sujeitos a mudanças e constituem um repertório que préconfigura possibilidades para as relações sociais”. É certo ainda que, durante a realização da
PCC, determinados sentidos podem ganhar força, ficando algumas questões mais evidentes
bem como outros aparecerem, marcando o componente com outras questões.
Assim, a PPC contribui para a superação da dicotomia entre conhecimento
pedagógico e específico, na medida em que busca a confluência destes saberes, o que é
fundamental para a superação da dicotomia entre teoria-prática e assim a constituição da
práxis. A ideia de práxis não é evidenciada no interior dos PPC‟s, em suma, ficando apenas
evidente em alguns pontos a relação de unidade entre teoria-prática. Os cursos devem
entender que a prática é o ponto de partida e chegada do trabalho docente, oportunizando uma
formação pautada em uma racionalidade crítica, na qual o saber-fazer docente esta imbricado
ao exercício de reflexão e autorreflexão, que contenha em si uma intencionalidade.
Notou-se ainda que os PPC‟s atendem as prerrogativas legais no decorrer do
texto, porém quando da efetivação dos mesmos, na construção da matriz curricular, denotam
dificuldades. Acredita-se que essa esteja ligada a uma disputa de poder e de campo. Portanto,
em muitos casos, não há elucidação do quantitativo de horas dentro de cada disciplina
destinada para a PCC bem como sua distinção com outros tipos de prática, como a de
laboratório, por exemplo.
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Neste ponto, coloca-se que a falta de formação do corpo docente dos cursos de
licenciatura, de forma geral, e principalmente quando se aborda aqueles que ministram
disciplinas de conteúdo específico, para questões de ordem pedagógica, o que dificulta a
concretização da PCC, reportando a necessidade de explicitação de todos os aspectos que
circundam o componente no interior dos PPC‟s.
Reforça-se, neste ponto, que os docentes dos cursos devem entender a construção
do PPC como uma atividade fundamental e não como obrigação. O PPC é o espelho para as
ações do curso e deve ser constituído pelo seu corpo docente, com base na legislação,
considera importante para a constituição de um profissional docente de qualidade nos
preceitos que se elucidou neste trabalho.
Mediante as constatações evidenciadas nos PPC‟s da UEG e UFG, chega-se a
outras questões: Qual o melhor lugar para a PCC? Disciplinas específicas? Disciplinas
pedagógicas? No interior de todas as disciplinas? É certo que as respostas para estas perguntas
podem se diferir entre os grupos que constituem os cursos de formação, o que se percebeu nos
projetos investigados. Nesse sentido, com vista a uma posição do autor deste trabalho, colocase que a resposta está relacionada à disponibilidade dos docentes em realizar o componente,
se estes estiverem dispostos a pensar e realizar a PCC, com a presença de horas em todas as
disciplinas do currículo será muito rico. Porém, se os docentes sentem-se inseguros quanto ao
domínio das questões ligadas a PCC, como a relação com o ensino, faz-se melhor a
construção de espaços específicos para o componente, onde docentes que se sintam
capacitados possam se dedicar às disciplinas, projetos e outros, pois “educar não permite
receitas, mas exige educadores comprometidos em ser mais” (GONÇALVES; SOARES,
2012, p. 69).
Lembra-se ainda que a presença da PCC deve ocorrer ao longo de todos os
semestres do curso, oportunizando contato com o ensino não somente na segunda metade
desse com o Estágio Supervisionado (ES).
Certo de muitos dos benefícios da PCC no interior dos cursos, faz-se um alerta
mediante as considerações de Guimarães & Rosa (2006, p. 10):

A prática como componente curricular não pode ser vista como panacéia para
melhoria da formação de professores. Modificações como as propostas pela
legislação, desvinculadas de um projeto de formação construído coletivamente e
sem providências relativas ao estatuto profissional do professor, pouco adiantam.
Podem constituir uma dissimulação da dicotomia entre teoria e prática e fragmentar
ainda mais a formação.
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Enfoca-se que este trabalho está calcado nas prescrições evidenciadas nos PPC‟s.
Deste modo, abrem-se possibilidades para outras pesquisas que façam imersão no contexto de
prática no interior das disciplinas dos cursos, buscando elucidar como a PCC tem sido
executada bem como se as atividades propostas caminham de acordo com os dizeres
efetivados nos PPC‟s, na legislação e alinhavado com uma formação de qualidade. Portanto,
acredita-se que as considerações delineadas ao longo do trabalho colaboram com os processos
de avaliação dos currículos dos cursos de formação de professores, não somente dos cursos de
Licenciatura em Ciências Biológicas, proporcionando discussões sobre a importância da PCC
na formação bem como aludindo percepções para um processo de análise do componente no
interior da constituição das políticas curriculares.
Por isso, perguntou-se: Considerações finais?, pois estamos certos de que as
considerações aqui delineadas não levam a fins, mas a meios que se constituem como
possibilidades para novas e oportunas reflexões e pesquisas, já que pesquisar é dar margem a
outros horizontes que vão se constituindo e ressignificando no fazer do outro. Assim, encerrase por aqui com a frase do escritor Luiz Gasparetto: “Tudo tem começo e meio. O fim só
existe para quem não percebe o recomeço”, na certeza de que começar é o grande espetáculo
da vida.

119

REFERÊNCIAS

ALVES-MAZZOTTI, A. J. A.; GEWNDSZNAJDER, F. O método nas Ciências naturais e
sociais: pesquisa qualitativa e quantitativa. 2º ed. São Paulo: Pioneira, 1999.
ANÁPOLIS. Plano de Desenvolvimento Institucional 2010-2019. Universidade Estada de
Goiás. Anápolis: UEG, 2010.
ANASTASIOU, L. G. Estratégias de ensinagem. In: ANASTASIOU, L. G.; ALVES, L. P.
(Orgs.). Processos de ensinagem: pressupostos para as estratégias de trabalho em aula.
Joinville, SC: UNIVILLE, 2004.
ANASTASIOU, L. G. Docência na educação superior. In: Docência na educação superior.
Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2006. p.
147-171.
ANDRÉ, M. Questões sobre os fins e sobre os métodos de pesquisa em Educação. Revista
Eletrônica de Educação, São Carlos/SP, v. 1, n. 1, p. 119-131, 2007.
ANTUNES, A. C. A dimensão prática na preparação profissional em Educação Física:
concepção e organização acadêmica, 2012. 264 f. Tese (Doutorado em Educação Física)
Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação Física, Campinas, 2012.
ARAÚJO, R. A. S. A prática como componente curricular na Universidade Federal do
Maranhão: implicações no curso de Licenciatura em Educação Física.2011. 191 f.
Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade Federal do Maranhão, São Luis, 2011.
ARAÚJO, R. A. S. Currículo X prática profissional: dilemas no curso de Licenciatura em
Educação Física na Universidade Federal do Maranhão. In: VII CONNEPI, p. 1-8, 2012.
AUGUSTO, T. G. S.; CALDEIRA, A. M. A.; CALUZI, J. J.; NARDI, R.
Interdisciplinaridade: concepções de professores da área de Ciências da Natureza em
formação em serviço. Ciência&Educação, v. 10, n. 2, p. 277-289, 2004.
BALL, S. J. Education reform: a critical and post-structural approach. Buckinghan: Open
University, 1994.
BALL, S. J.; BOWE, R. Subject departments and the “implementation” of National
Curriculum policy: an overview of the issues. Journalof Curriculum Studies, v. 24, n. 2, p. 97115, 1992.
BALL, S. J.; MAINARDES, J. Políticas educacionais: questões e dilemas. São Paulo: Cortez,
2011.
BARBOSA, A. T.; PEREIRA, M. G.; ROCHA, G. S. D. C.; MOREIRA, M. A. S. P.; SILVA,
A. O. Concepções de alunos e professores sobre a prática como componente curricular no
curso de formação de professores de Ciências e Biologia. In: IX Congreso Internacional
sobre InvestigaciónenDidáctica de lãs Ciencias, 2013, p. 270-275.

120

BARBOSA, A. T.; PEREIRA, M. G.; ROCHA, G. S. D. C. A prática como componente
curricular no processo de formação inicial: na prática, a teoria é outra? In: VI Encontro de
Ensino de Biologia da Regional Sul, XVI Semana Acadêmica de Ciências Biológicas, 2013,
p. 1-6.
BARBOSA, A. T.; PEREIRA, M. G.; ROCHA, G. S. D. C. A prática como componente
curricular na formação de professores na Universidade Federal da Paraíba. In: VI Colóquio
de Políticas e Práticas Curriculares, João Pessoa, Paraíba, p. 1-13, 2013.
BARBOSA, A. T. A prática como componente curricular nos projetos pedagógicos dos
cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas. In: X ANPED SUL, Florianópolis, 2014.
BARBOSA, A. T.; PEREIRA, M. G. A prática como componente curricular numa
perspectiva transversal em um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas: alguns desafios.
Revista da SBenBio, v. 0, n. 7, p. 205-212, 2014.
BARBOSA, A. T.; CASSIANI, S. Sentidos da prática como componente curricular nos
documentos do conselho nacional de educação. Revista da SBenBio, v. 0, n. 7, p. 195-204,
2014.
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. São Paulo: Prol e Acabamento, 2011.
BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à
teoria e aos métodos. Portugal: Porto editora, 1994.
BRANDALISE, M. A. T.; TROBIA, J. A prática como componente curricular na licenciatura
em matemática: múltiplos contextos, sujeitos e saberes. Educ. Matem. Pesq., São Paulo, v. 13,
n. 2, p. 337-357, 2011.
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei número 9.394, 20 de
dezembro de 1996.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Parecer CNE/CES
744/97. Orienta sobre o cumprimento do Artigo 65 da Lei n. 9.394/96.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Parecer CNE/CP 115/99 de 10
de agosto de 1999. Sobre as Diretrizes Gerais para os Institutos Superiores de Educação.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Parecer CNE/CP 21/2001, de 06
de agosto de 2001. Duração e carga horária dos cursos de Formação de Professores da
Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP n. 028, de 2 de outubro de 2001.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. Parecer CNE/CP 9/2001.
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em
nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Disponível em: <http://portal
mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf>. Acessado em: 29 de março de 2014.

121

BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior. Diretrizes
Curriculares Nacionais para os Cursos de Ciências Biológicas. Lei 1.301, de 06 de
novembro de 2001.
BRASIL. Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002. Institui Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de
Licenciatura, de graduação plena. Diário Oficial da União, Brasília, 9 abr. 2002. Seção 1,
p.31. Republicada por ter saído com incorreção do original no Diário Oficial da União de 4 de
março de 2002c, Seção 1, p. 8.
BRASIL. Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002. Institui a duração e a carga
horária dos cursos de Licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da
Educação Básica em nível superior. Diário Oficial da União, Brasília, 4 mar. 2002d. Seção 1,
p. 9.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Conselho de Ensino Superior. Parecer CNE/CES
15/2005 Esclarece as resoluções CNE/CP 01/2002 e CNE/CP 02/2002. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces0015_05.pdf>. Acessado em: 29 de março de
2014.
BRASIL. Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006. Dispõe sobre o exercício das funções de
regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de
graduação e seqüenciais no sistema federal de ensino. Disponível em:
<http://www2.mec.gov.br/sapiens/portarias/dec5773.htm>. Acessado em: 11 de dezembro de
2015.
BRASIL. Portaria normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007. Institui o e-MEC, sistema
eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de
regulação, avaliação e supervisão da educação superior no sistema federal de educação.
Disponível em: <http://www.prograd.ufscar.br/enade/Portaria_Normativa_40-2007__atual_redacao.pdf>. Acessado em: 12 de dezembro de 2015.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Ministério de Educação. Resolução nº 2, de 1º de
julho de 2015. 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. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17719res-cne-cp-002-03072015&category_slug=julho-2015-pdf&Itemid=30192>. Acessado em: 10
de dezembro de 2015.
BRASÍLIA. Instrumentos de avaliação de cursos de graduação presencial e a distância.
Ministério da Educação/Inep/Daes/Sinaes. Disponível
em:<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumento
s/2015/instrumento_avaliacao_cursos_graduacao_presencial_distancia.pdf>. Acessado em: 11
de dezembro de 2015.
BRITO, L. D. A configuração da “Prática como componente curricular” nos cursos de
Licenciatura em Ciências Biológicas das Universidades Estaduais da Bahia. 2011. 146 f.
Tese (Doutorado em Educação) Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2011.

122

BRITO, L. D.; FREITAS, D.Processos, embates e disputas: a prática como componente
curricular em dois cursos de licenciatura em ciências biológicas de universidades estaduais
da Bahia. In: Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino - ENDIPE, 2012,
Campinas. E-Books do XVI ENDIPE, 2012. p. 1-10.
CACHAPUZ, A.; GIL-PÉREZ, D.; CARVALHO, A. M. P.; PRAIA, J.; VILCHES, A. A
necessária renovação do ensino das ciências. 3º ed. São Paulo: Cortez, 2011.
CANDAU, V. M.; LELIS, I. A. A relação teoria-prática na formação do educador. In:
CANDAU, V. M. Rumo a uma nova didática. 19º ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.
CARVALHO, A. M. P. A influência das mudanças da legislação na formação dos
professores: as 300 horas de estágio supervisionado. Ciência & Educação, v. 7, n. 1, p 113122, 2001.
CARVALHO, A. D. F. A racionalidade pedagógica dos formadores de professores: um
estudo sobre a epistemologia da prática docente nos cursos de licenciatura na Universidade
Federal do Piauí. 2007. 239 f. Tese (Doutorado em Educação) Universidade Federal do
Ceará, 2007.
CHEVALLARD, Y. La TranspositionDidactique: Du savoirsavantausavoirensigné. Grenoble,
La penséesauvage, 1991.
COELHO, V. R. Estágio curricular obrigatório e prática como componente curricular nos
cursos de Licenciatura da Uniplac: Que prática é essa?. 2012. 172 f. Dissertação (Mestrado
em Educação) Universidade do Planalto Catarinense, Lages/SC, 2012.
CONTRERAS, J. A autonomia de professores. 2º ed. São Paulo: Cortez, 2012.
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Câmara de Educação Superior. Parecer
CNE/CES 744/97. Orienta o cumprimento do Artigo 65 da Lei n. 9.394/96.
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Conselho Pleno. Parecer CNE/CES 115/99 de
10 de agosto de 1999. Sobre as Diretrizes Gerais para os Institutos Superiores de Educação.
COSTA, F. T. Políticas curriculares para formação de professores de Química: A prática
como componente curricular em questão. 2012. 152 f. Dissertação (Mestrado em Educação)
Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2012.
CURY, C. R. J. Estágio supervisionado na formação docente. In. LISITA, V. M.; SOUSA, L.
F. (Org.). Políticas educacionais, práticas escolares e alternativas de inclusão escolar. Rio
de Janeiro: DP&A, 2003, p. 113-122.
DIAS, R. E.; LOPES, A. C. Sentidos da prática nas políticas de currículo para a formação de
professores. Currículo sem fronteiras, v. 0, n. 2, p. 79-99, 2009.
DINIZ-PEREIRA, J. E. A prática como componente curricular na formação de professores.
Educação, Santa Maria, v. 36, n. 2, p. 203-218, 2011.

123

DOWBOR-FREIRE, F. Paulo Freire, um precursor. Disponível em: <
http://dc.itamaraty.gov.br/imagens-e-textos/revista7-mat3.pdf>. Acessado em: 22 de junho de
2015.
FAVETTA, L. R. A. Tendências e desafios para ser um professor prático e, além de tudo,
reflexivo. In: GUIMARÃES, S. S. M.; PARANHOS, R. D.; SILVA, K. M. A. (Orgs.)
Formação de professores de Biologia: os desa(fios) da trama. São Carlos: Pedro & João
Editores, 2013.
FAZENDA, I. C. A.Práticas Interdisciplinares na escola. São Paulo: Cortez, 1996.
FAZENDA, I. C. A. Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na formação de professores.
Ideação/Revista do Centro de Educação e Letras da Unioeste – Campus de Foz do Iguaçu, v.
10 - nº 1 - p. 93-103, 2008.
FERREIRA, D. R. M. Visões de práticas dos formadores do curso de Ciências Biológicas da
UFG. 2010. 155 f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática)
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2010.
´
FERREIRA, M. S.; SOUSA, B. G.; CASARIEGO, F. M. História do currículo: investigando
a formação inicial de professores nas Ciências Biológicas em instituições no estado do Rio de
Janeiro. In: IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Águas de Lindóia,
p. 1-8, 2013.
FERNANDES, C. M. B. A prática como componente curricular: uma possibilidade de
inovação ou uma re-semantização retórica na organização curricular dos cursos de formação
de professores?. In: V Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul, 2004, Curitiba.
CD-ROM do V ANPEDSUL - V Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul.
Curitiba: UFPR, 2004. p. 1-15.
FLICK, W. Introdução à pesquisa qualitativa. 3º ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
FONSECA, L. R.; SOUZA, P. F.; ETTER, F.; FERREIRA, M. S. Investigando sentidos de
prática nos encontros nacionais de ensino de biologia (2005-2012): contribuições para o
debate na formação de professores. Revista da SBenBio, v. 0, n. 7, p. 2097-2109, 2014.
FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 17º ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
___________. Pedagogia da esperança. 13º ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006.
___________. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo:
Paz e Terra, 2011.
FURLANETTO, E. C. Formação docente: a dimensão criativa das crises. In: SUANNO, M.
V. R.; DITTRICH, M. G. MAURA, M. A. P. (Orgs.). Resiliência, criatividade e inovação:
potencialidades transdisciplinares na educação. Goiânia: UEG/Ed. América, 2013.
GARCIA, A.; REIS, G. Tatuagens de sentidos: memórias e invenções de si nos processos de
formação docente. Currículo sem fronteiras, v. 14, n. 3, p. 91-108, 2014.

124

GATTI, B. A. A construção da pesquisa em educação no Brasil. Plano Editora. Série
Pesquisa em Educação v. 1. Brasília, 2002.
___________. A. Formação de professores do Brasil: características e problemas. Educação
& Sociedade, v. 31, v. 113, p. 1355-1379, 2010.
GIROUX, H. Teoria crítica e resistência em educação: para além das teorias da reprodução.
Petrópolis-RJ: Vozes, 1986.
GOIÂNIA. Plano de Desenvolvimento Institucional 2011-2015/ Universidade Federal de
Goiás, Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos. Goiânia:
UFG/Prodirh, 2011.
GOIÁS. Resolução CsA n. 3, de 12 de fevereiro de 2015. Estabelece as diretrizes para a
prática como componente curricular nos cursos de Licenciatura no âmbito da Universidade
Estadual de Goiás. Anápolis, 2015.
GOIÁS. Universidade Estadual de Goiás, Campus Anápolis. Projeto Pedagógico do Curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas, 2013.
GOIÁS. Universidade Estadual de Goiás, Campus Iporá. Projeto Pedagógico do Curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas, 2008.
GOIÁS. Universidade Estadual de Goiás, Campus Iporá. Projeto Pedagógico do Curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas, 2014.
GOIÁS. Universidade Estadual de Goiás, Campus Itapuranga. Projeto Pedagógico do Curso
de Licenciatura em Ciências Biológicas, 2008.
GOIÁS. Universidade Estadual de Goiás, Campus Itapuranga. Projeto Pedagógico do Curso
de Licenciatura em Ciências Biológicas, 2015.
GOIÁS. Universidade Estadual de Goiás, Campus Morrinhos. Projeto Pedagógico do Curso
de Licenciatura em Ciências Biológicas, 2009.
GOIÁS. Universidade Federal de Goiás, Campus Catalão. Projeto Pedagógico do Curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas, 2010.
GOIÁS. Universidade Federal de Goiás, Campus Goiânia/Samambaia. Projeto Pedagógico
do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 2015.
GOIÁS. Universidade Federal de Goiás, Campus Jataí/Jatobá. Projeto Pedagógico do Curso
de Licenciatura em Ciências Biológicas, 2014.
GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências
sociais. 8º ed. Rio de Janeiro: Record, 2004.
GONÇALVES, T. O.; GONÇALVES, T. V. O. Reflexões sobre uma prática docente situada:
buscando novas perspectivas para a formação de professores. In: GERALDI, C. M. G.;

125

FIORENTINI, D.; PEREIRA, E. M. A. (Orgs.). Cartografias do trabalho docente:
professor(a)-pesquisador(a). Campinas, SP: Mercado das Letras, 2003.
GONÇALVES, K. A.; SOARES, J. I. Avaliação e o currículo no Ensino Superior: pensando a
formação e prática docente. Polyphonía/ Revista de Educação Básica do Cepae/UFG, v. 23, n.
1, p. 57-70, 2012.
GUIMARÃES, S. S. M. Complexidade e formação de professores de Ciências: diálogos
preliminares. In: LIBÂNEO, J. C.; SUANNO, M. V. R.; LIMONTA, S. V. Didáticas e
práticas de ensino: texto e contexto em diferentes áreas do conhecimento. Goiânia:
CEPED/Editora PUC-Goiás, 2011.
GUIMARÃES, V. S.; ROSA, D. E. G. A prática e os estágios curriculares nos cursos de
licenciatura. In: XIII ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, 2006,
Recife- PE. CD Rom, 2006.
JAPIASSU, H.; MARCONDES, D. Dicionário básico de filosofia. 2º ed. Rio de Janeiro:
Zahar, 1993.
KUENZER, A. Z. Competência com práxis: os dilemas da relação entre teoria e prática na
educação dos trabalhadores. Boletim Técnico do Senac, Rio de Janeiro, v. 29, n. 1, p. 43-69,
2003.
LIMA, E. S. Currículo e desenvolvimento humano. Salto para o futuro, boletim 7, p. 12-19,
2007.
LOPES, A. C. Os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio e a submissão ao
mundo produtivo: o caso do conceito de contextualização. Educ. Soc., v. 23, n. 80, p. 386400, 2002.
____________. Políticas curriculares: continuidade ou mudança de rumos? Revista Brasileira
de Educação, n. 26, p. 109-183, 2004.
____________. Política de currículo: recontextualização e hibridismo. Currículo sem
Fronteiras, v. 5, n. 2, p. 50-64, 2005.
____________. Discursos nas políticas de currículo. Currículo sem Fronteiras, v. 6, n. 2, p.
33-52, 2006.
____________. Currículo e epistemologia. Ijuí: Editora Unijuí, 2007.
LOPES, A. C.; MACEDO, E. Contribuições de Stephen Ball para o estudo de políticas de
currículo. In: BALL, S. J.; MAINARDES, J. Políticas educacionais: questões e dilemas. São
Paulo: Cortez, 2011.
MAINARDES, J.; MARCONDES, M. I. Entrevista com Stephen J. Ball: um diálogo sobre
justiça social, pesquisa e política educacional. Educ. Soc, v. 30, n. 106, p. 303-318, 2009.

126

MARCATTO, F. S. F. A prática como componente curricular em projetos pedagógicos de
cursos de Licenciatura em Matemática, 2012. Tese (Doutorado em Educação Matemática)
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 2012.
MAGALHÃES, S. M. O.; SOUZA, R. C. C. R. Relações entre opções metodológicas e
definições de objetivos na produção acadêmica do Centro-oeste/Brasil. InterMeio: revista do
Programa de Pós-graduação em Educação, Campo Grande, v. 18, n. 36, p. 15-32, 2012.
____________. Veredas metodológicas da pesquisa em Educação da Região Centrooeste/Brasil. Educação & Realidade, v. 37, n. 1, 2012ª.
MAGALHÃES, S. M. O.; SOUZA, R. C. C. R. Pesquisa educacional: uma análise
epistemológica da produção acadêmica sobre professores. In: Anais do XII Encontro de
Pesquisa em Educação da Região Centro-oeste. Goiânia, 2014, p. 1-12.
MAGALHÃES, S. M. O. Profissionalização docente no contexto da universidade pública:
condução do professor à expertise. In: SOUZA, R. C. C. R.; MAGALHÃES, S. M. O. Poiésis
e práxis II: formação, profissionalização e práticas pedagógicas. 2º ed. Goiânia: Editora
América; Ifiteg, 2014.
MAINARDES, J. Abordagem do ciclo de políticas: uma contribuição a análise das políticas
educacionais. Educ. Soc., v. 27, n. 94, p. 47-69, 2006.
MAINARDES, J.; GANDIN, L. A. A abordagem do ciclo de políticas como
epistemetodologia: usos no Brasil e contribuições para a pesquisa sobre políticas
educacionais. In.: TELLO, C.; ALMEIDA, M. L. P. (Orgs.). Estudos epistemológicos no
campo da pesquisa em política educacional. São Paulo: Mercado das Letras, 2013.
MARANDINO, M. Transposição ou recontextualização? Sobre a produção de saberes na
educação em museus de ciências. Revista Brasileira de Educação, nº 26, 2004.
MARANDINO, M.; SELLES, S. E.; FERREIRA, M. S.Ensino de Biologia: histórias e
práticas em diferentes espaços educativos. São Paulo: Cortez, 2009.
MARCATTO, F. S. F.; PENTEADO, M. G. O lugar da prática nos projetos pedagógicos de
cursos de Licenciatura em Matemática. Acta Scientiae, v. 15, n. 1, p. 61-75, 2013.
MATOSO, J. R.; OLIVEIRA, M. C. A. Discursos sobre a prática como componente
curricular (PCC) de licenciados em Ciências Biológicas da Faculdade de Educação de
Itapipoca (FACEDI/UECE). In: VII Encontro Regional de Ensino de Biologia, Niterói, RJUFF, 2015, p. 897-902.
MCLAREN, P. Pedagogia crítica y cultura depredadora: políticas de oposición em la era
posmoderna. Buenos Aires: Paidós, 1997.
MEGID-NETO, J. (1999). Tendências da pesquisa acadêmica sobre o ensino de Ciências no
nível fundamental. Campinas/SP. Faculdade de Educação,Universidade Estadual de
Campinas. Tese (Doutorado em Educação).

127

MINAYO, M. C. S. Interdisciplinaridade: realidade ou utopia? Saúde e Sociedade, n. 3, v. 2,
p. 42-64, 1994.
MIZIARA, F.; CAVALCANTE, F. Resgate de um ideal: a proposta de criação da UFG.
Revista UFG, Ano XII, n. 9, 2010.
MIZUKAMI, M. G. N. Escola e desenvolvimento profissional da docência. In: GATTI, B. A.
et al. (Org.). Por uma política nacional de formação de professores. São Paulo: Editora
UNESP, 2011.
MOHR, A.; FERREIRA, R. Y. Atividades de prática pedagógica como componente
curricular no currículo do curso de Ciências Biológicas da UFSC. In: 2º Encontro Regional
Sul de Ensino de Biologia e 3º Jornada de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFSC.
Florianópolis, 2006, p. 11.
MORAIS, R. J. F. A criticidade como fundamento do humano. In: CASTANHO, S.;
CASTANHO, M. E. (Orgs.). Temas e textos em metodologia do ensino superior. Campinas,
SP: Papirus, 2001. p. 51-74.
MOREIRA, A. F. B.; SILVA, T. T. Sociologia e teoria crítica do currículo: uma introdução.
In: MOREIRA, A. F. B.; SILVA, T. T. Currículo, cultura e sociedade. 12º ed. São Paulo:
Cortez, 2013.
NEVES, L. M. W. O professor como intelectual estratégico na disseminação da nova
pedagogia da hegemonia. In: Anais da 36º Reunião Nacional da ANPEd. Goiânia, 2013. p. 115.
NOGUEIRA, K. F. P. A prática como componente curricular nos cursos de licenciatura de
Matemática: entendimentos e alternativas para sua incorporação e desenvolvimento. 2012.
128 f. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, Campo Grande, 2012.
OLIVEIRA, M. M. Como fazer pesquisa qualitativa. 4º ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.
OLIVEIRA, M. R. N. S. Algumas ideias força e pontos de tensão relacional em didática,
currículo e formação de professores. In: LIBÂNEO, J. C.; SUANNO, M. V. R.; LIMONTA,
S. V. Qualidade da escola pública: política educacionais, didática e formação de professores.
Goiânia: Ceped Publicações; Gráfica e Editora América: Kelps, 2013.
OLIVEIRA, A.; LOPES, A. C. A abordagem do ciclo de políticas: uma leitura pela teoria do
discurso. Cadernos de Educação, n. 38, p. 19-41, 2011.
OLIVEIRA-NETO, J. F.; SHUVARTZ, M.; OLIVEIRA, L. G. Materiais didáticos para o
ensino de zoologia de invertebrados: uma análise do material produzido por alunos da
Licenciatura em Ciências Biológicas da UFG. In: III Encontro Regional de Ensino de
Biologia Regional 4. Juiz de Fora, p. 1-10, 2015.
OLIVEIRA-NETO, J. F.; ROMANO, C. A. Inovação e criatividade na sala de aula
universitária: um diálogo entre a formação e a prática docente de professores de Biologia. In:

128

VII Fórum Internacional de Inovação e Criatividade e II Seminário da Rede Internacional de
Escolas Criativas. Goiânia, p. 1-9, 2015.
OSÓRIO, A. M. N. O lugar da subjetividade na formação do professor. In: SOUZA, R. C. C.
R.; MAGALHÃES, S. M. O. (Orgs.). Professores e Professoras: Formação: poiésis e praxis.
Goiânia: Editora da PUC-Goiás, 2011.
PÉREZ GÓMEZ, A. I. A Função e formação do professor/a no ensino para a compreensão:
diferentes perspectivas. In: SACRISTÁN, J. G.; PÉREZ GÓMEZ, A. I. Compreender e
transformar o ensino.Porto Alegre: Artmed, 1998.
PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores: unidade entre teoria e prática?In:
Cadernos de Pesquisa, São Paulo, nº 94, p. 58-73, ago. 1995.
PIMENTA, S. G.; ANASTASIOU, L. G. C. Docência no ensino superior. 2º ed. São Paulo:
Cortez, 2005.
PIRES, M. F. C. Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade no
ensino. Interface, p. 173-182, 1998.
PONTES, U. M. F. A implementação da reorientação curricular em Iporá-Goiás, na
perspectiva dos professores de ciências do 6º ao 9º ano. 2011. 96 f. Dissertação (Programa de
Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática) Universidade Federal de Goiás,
Goiânia, 2011.
POPPER, K. R. Acerca da inexistência do método científico. In: POPPER, K. R. O realismo e
o objetivo da ciência. Lisboa: Dom Quixote, 1987.
REAL, G. C. M. A prática como componente curricular: o que isso significa na prática?
Educação e Fronteiras On-line, v. 2, n. 5, p. 48-62, 2012.
REYES-SANTANA, M. Apresentação. In: SOUZA, R. C. C. R.; MAGALHÃES, S. M. O.
(Orgs.). Poiésis e Práxis II: formação, profissionalização, práticas pedagógicas. 2º ed.
Goiânia: Editora América; IFITEG, 2014. p. 7-20.
REZENDE, M.; BAPTISTA, T. W. F. A análise da política proposta por Ball. In: MATTO,
R. A.; BAPTISTA, T. W. F. Caminhos para análise das políticas de saúde, 2011, p. 173-180.
RODRIGUES, M. F.; KUENZER, A. Z. As diretrizes curriculares para o curso de pedagogia:
uma expressão da epistemologia da prática. Olhar de professor, Ponta Grossa, v. 10, n. 1, p.
35-62, 2007.
ROSA, D. E. G. Investigação-ação colaborativa sobre práticas docentes na formação
continuada de formadores. 201 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Ciências
Humanas, Universidade Metodista de Piracicaba, Piracicaba, 2003.
SANTIAGO, A. R. F. Pedagogia crítica e educação emancipatória na escola pública: um
diálogo entre Paulo Freire e Boaventura Santos. In: IX Seminário de Pesquisa em Educação
da Região Sul/IX Anped Sul. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, p. 1-12, 2012.

129

SCALCON, S. O pragmatismo epistemológico e a formação do professor. Revista Percursos,
v. 9, n. 2, p. 35-49, 2008.
SCHÖN, D. A. La formación de profisionales reflexivos. Traducción de Lourdes Montero e
José Manuel Vez Jeremias. Madrid: Paidós, 1992.
SELLES, S. E. Desafios da formação e da prática de professores de Biologia: abrindo janelas.
In: BARZANO, M. A. L.; FERNANDES, J. A. B.; FONSECA, L. C. S.; SHUVARTZ, M.
Ensino de Biologia: experiências e contextos formativos. Goiânia: Índice Editora, 2014.
SÉRVIO, P. P. P. O professor reflexivo e o contexto neoliberal. In: MAGALHÃES, S. M.
O.;SOUZA, R. C. C. R. Docência Universitária: construções, utopias e inovações.Goiânia:
Ed. América, 2013.
SHIROMA, E.; SANTOS, F. A. Slogans para a construção do consentimento ativo. In:
EVANGELISTA, O. (Orgs.). O que revelam os slogans da política educacional. Araraquara.
São Paulo: Junqueira-Marin, 2014.
SHULMAN, L. Those Who understand:
EducationalReseacher, fev., 1986.

the

knowledge

growths

in

teaching.

SHUVARTZ, M.; OLIVEIRA-NETO, J. F.; OLIVEIRA, L. G. Possibilidade da prática como
componente curricular na disciplina de Zoologia de Invertebrados na Licenciatura de Ciências
Biológicas. Revista da SBEnBio, v. 0, n. 7, p.5669-5678, 2014.
SILVA, M. A. Os contrapontos da produção acadêmica na emergência da pesquisa
qualitativa. Educativa, Goiânia, v. 12, n. 1, p.163-170, 2009.
SILVA, E. P. Imagens de natureza no Ensino de Ciências: uma proposta de prática como
componente curricular. Revista da SBenBio, v. 0, n. 1, p. 115-119, 2005.
SILVA, T. T. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 3º ed. Belo
Horizonte: Autêntica Editora, 2013.
SILVA, R.; FRENEDOZO, R. C. Mudanças e simplificações do saber científico ao saber a
ensinar: uma análise da transposição didática do ciclo de nitrogênio em livros didáticos de
biologia do ensino médio. In: VII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências.
Florianópolis, 2009, p. 1-12.
SILVÉRIO, L. E. R.; TORRES, J. R.; MAESTRELLI, S. R. P. Um panorama sobre as
“práticas como componente curricular” no curso de graduação em Ciências Biológicas da
UFSC. In: IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Águas de Lindóia,
2013, p. 1-8.
SOUZA, L. N.O estágio supervisionado no curso de licenciatura em Ciências Biológicas na
Universidade Federal de Goiás – Campus Goiânia. 2013. 187 f. Dissertação (Mestrado em
Educação em Ciências e Matemática) Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2013.
SOUZA, R. C. C. R. Docência Universitária I: construções, utopias e inovações. Goiânia:
Editora América, 2013.

130

SOUZA-NETO, S.; SILVA, V. P. Prática como componente curricular: questões e reflexões.
Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 14, n. 43, p. 889-909, 2014.
SOUZA, R. C. C. R. Qualidades epistemológicas e sociais na formação, profissionalização e
prática de professores. In: SOUZA, R. C. C. R.; MAGALHÃES, S. M. O. (Orgs.). Poiésis e
Práxis II: formação, profissionalização e práticas pedagógicas. Goiânia: Editora América;
Ifiteg, 2014.
SOUZA, R. C. C. R.; GUIMARÃES, V. S. Docência e identidade profissional do professor.
In: SOUZA, R. C. C. R.; MAGALHÃES, S. M. O. Professores e Professoras: Formação:
Poiésis e Práxis. Goiânia: Editora da PUC-Goiás, 2011.
STOCCO, J. A. P.(RE)Pensando a construção dos projetos político-pedagógicos dos cursos
de graduação. Secretariado Executivo em Revista, Passo Fundo, v. 1, p. 97-114, 2005.
TARDIFF, M. Saberes docentes e formação profissional. 15º ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.
TELLO, C.; ALMEIDA, M. L. P. (Orgs.). Estudos epistemológicos no campo da pesquisa em
política educacional. São Paulo: Mercado das Letras, 2013. Apresentação. p. 9-23.
TEIXEIRA, P. M. M.; MEGID-NETO, J. O estado da arte da pesquisa em ensino de biologia
no Brasil: um panorama baseado na análise de dissertações e teses.Revista Electrónica de
Enseñanza de lasCiencias, vol. 11, nº 2, 273-297, 2012.
TERRAZZAN, E. A.; DUTRA, E. F.; WINCH, P. G.; SILVA, A. A. Configurações
curriculares em cursos de licenciatura e formação identitária de professores. Rev. Diálogo
Educ., v. 8, n. 23, p. 71-90, 2008.
THIESEN, J. S. A interdisciplinaridade como um movimento articulador no processo ensinoaprendizagem.Revista Brasileira de Educação, v. 13, n. 39, p. 545-598, 2008.
TORRES, C. M. G.; CARNEIRO, C. C. B. S. Diretrizes curriculares e identidade docente de
professores de Ciências Biológicas. Revista da SBenBio, v. 0, n. 7, p. 1309-1319, 2014.
TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em
educação. São Paulo: Atlas, 2013.
VÁZQUEZ, A. S. Filosofia da práxis. 2º ed. São Paulo: Expressão Popular, 2011.
XAVIER DE BRITO, A.; LEONARDOS, A. C. A identidade de pesquisas qualitativas:
construção de um quadro analítico. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 113, p. 7-38, 2001.
ZEICHNER, K. M. Uma agenda de pesquisa para formação docente. Revista brasileira de
pesquisa sobre formação de professores, v. 1, n. 1, p. 13-36, 2009.

131

APÊNDICE

132

APÊNDICE I – Email de solicitação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos e Planos de
Ensino aos coordenadores dos cursos

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

SOLICITAÇÃO
Ilmo. Prof.(a).
Coordenador(a) de Curso XXX

Eu me chamo José Firmino de Oliveira Neto e sou aluno regular do Programa de
Mestrado em Educação em Ciências e Matemática da UFG, sendo orientado pelo Prof. Dr.
Leandro Gonçalves Oliveira e co-orientado pela Profa. Dra. Marilda Shuvartz.
Estou desenvolvendo uma pesquisa para conclusão do mestrado no campo da
formação de professores sobre a Prática como Componente Curricular (PCC), com ênfase nos
cursos de licenciatura em Ciências Biológicas do Estado de Goiás. Esta pesquisa tem como
objetivo compreender como a PCC está configurada nos cursos de licenciatura em Ciências
Biológicas de Goiás, bem como os sentidos atribuídos a mesma no interior desses cursos.
Nesse sentido, os cursos de Ciências Biológicas de Goiás são nosso foco de
análise, sendo de fundamental importância para a realização desta pesquisa os projetos
pedagógicos e planos de ensino das disciplinas destes cursos.
Diante do exposto, vimos solicitar uma cópia do Projeto Pedagógico do Curso de
Ciências Biológicas, bem como os planos de ensino das disciplinas do corrente ano. Os
documentos disponibilizados para este trabalho serão utilizados apenas para fins de pesquisa
científica, resguardando o sigilo documental e das pessoas/docentes.
Contando com a contribuição da Coordenação do Curso, nos colocamos à
disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário.
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Atenciosamente,

José Firmino de Oliveira Neto
Mestrando em Educação em Ciências e Matemática-UFG
E-mail: neto.09@hotmail.com
Fone: (62) 8104-0964

Leandro Gonçalves Oliveira (orientador)
Docente do PPG Educação em Ciências e Matemática-UFG
E-mail: lego@ufg.br
Fone: (62) 9973-2288

