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RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução

Diante os desafios percebidos no processo formativo dos professores da área de

Ciências da Natureza evidenciamos a necessidade de buscar novos conhecimentos e

metodologias que contribuam com suas práticas no sentido de tornar o processo de ensino e

aprendizagem mais próximo do contexto escolar integrando teoria e prática.

Nesse ponto de vista, nas pesquisas como na prática há uma incipiência relativa aos

trabalhos que relacionam metodologias de ensino a avanços no processo educacional. Um dos

aspectos no qual acarreta isso é a falta de valorização da didática nos currículos dos cursos de

licenciaturas ou ainda uma didática descontextualizada (ABRUCIO, 2016).

Sobre essa estruturação dos currículos, ao analisar a formação inicial dos professores

de ciências, são identificadas algumas dissonâncias, quando nos referirmos aos aspectos

relacionados ao âmbito científico a responsabilidade fica sob o departamento de ciência, já os



2

que se relacionam à docência estão a cargo da área de educação. Nessa perspectiva, a

concepção de como se constrói o conhecimento é vista de forma estática e

compartimentalizada, ancorado no modelo tradicional de ensino, reforçado na academia pelo

enfoque nas atividades de laboratórios e na utilização de materiais refinados que difere da

realidade escolar CARVALHO; GIL-PEREZ, 2011).

Contribuindo com esse pensamento, averiguamos nos estudos de vários teóricos e

autores como Freire (1980), Cunha (2008), Carvalho (2017) dentre outros, a urgência em

aproximar cada vez mais a teoria da prática, com o objetivo que o professor em formação

possa compreender os contextos escolares. É de suma importância a reflexão sobre a prática

docente a luz das teorias estudadas durante os cursos de formação e experiências que

valorizem esses aspectos contribuindo para o desenvolvimento de práticas inovadoras.

Diante disso, projetos que contemplem esses pontos mencionados trazem um olhar

inovador para a formação de professores, nesse sentido este trabalho traduz o relato de

experiência a partir da atuação como formadora em um projeto inovador de extensão de

Residência Docente em Ensino de Ciências da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

realizado no município de Feira Nova – PE.

 Relato de Experiência

O projeto de Residência Docente em Ensino de Ciências (RDEC) iniciou em maio de

2017 com a atuação de alunos de estágio em Ensino de Biologia da Universidade Federal de

Pernambuco (UFPE) realizando nas escolas de Feira Nova-PE, no qual havia uma imersão

que oportunizou uma maior vivência na rotina escolar, que perpassava desde a relação com

funcionários,  alunos, gestores e professores até o funcionamento da secretaria de educação e

diretoria de ensino.
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Esse formato se diferenciava dos estágios regulares no qual as atividades eram

realizadas em dias alternados e com um maior espaço de tempo. Na RDEC os alunos

passavam períodos contínuos com maior duração. Nesse modelo de observação os mesmos

faziam parte do contexto da escola, conhecendo os funcionários, colaborando na distribuição

da merenda, ajudando o professor na organização da sala e distribuição de material

contribuindo para uma maior aproximação dos sujeitos presentes naquele espaço, ao invés de

ser apenas um expectador observando e preenchendo formulários. No período de regências os

licenciandos atuavam durante uma semana, onde eles já tinham construído um vínculo no

período de observações. As aulas eram planejadas utilizando-se de metodologias de ensino

diferenciadas, ferramentas diversas e estratégias didáticas com foco no ensino ativo. 

Nesse sentido, se destaca um conjunto protagonistas: os estagiários, público alvo do

programa, o professor preceptor que orientava e acompanhava os alunos nas aulas na

universidade e em campo, o professor formador integrante da escola  que recebe os

estagiários no período de imersão e o coordenador do projeto que fazia a ligação e

organização dessa rede, como também da organização administrativa e logística.

É nesse cenário que venho relatar minha experiência como mestranda do

PPGECM/CAA da UFPE na área de Ensino de Ciências e Matemática como formadora nesse

projeto inovador.  Conheci o projeto quando estava realizando estágio e docência na turma de

Estágio em Ensino de Biologia 4 com meu orientador no qual é o responsável por implantar

esse projeto da RDEC na Universidade Federal de Pernambuco em parceria com o município

de Feira Nova.

Nesse processo, foram desenvolvidas formações mensais na área de Ensino de

Ciências para os professores das escolas. A equipe de formadores era composta por

graduandos, egressos, mestrandos, doutorandos, mestres e doutores, o que trazia um olhar

inovador no processo formativo de professores.
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 Minha formação inicial foi na área de Pedagogia pela UFPE e durante esse processo

formativo nunca tive uma experiência tão enriquecedora de ser formadora de professores com

uma vasta experiência de sala de aula, até mesmo após o término do meu curso não tive

chance de vivenciar esse processo.

 Quando surgiu a oportunidade de atuar nessa área me questionei se estava preparada

para isso, mesmo tendo experiência enquanto professora da educação básica do município de

Recife perpassava pelas minhas indagações, como alguém com menos experiência poderia

agregar na formação de professores com anos de atuação na docência. Mesmo com esse

questionamento, me coloquei diante desse desafio e fui encorajada pelo meu orientador

diante de todo aquele cenário que observava de integração, inclusão de novas metodologias

de ensino e diferentes atores com experiências diversas fazendo parte de um projeto inovador.

A partir disso, fizemos um grupo constituído por três integrantes duas mestrandas em

Ensino de Ciências e Matemática e um licenciado em Ciências Biológicas para realizar uma

oficina sobre educação sexual e sexualidade no ensino de ciências para professores dos Anos

Finais do Ensino Fundamental.

 A proposta era que o grupo fosse constituído por pessoas com uma experiência maior

em formações de professores e titulação, e outras que estavam na formação inicial, assim ao

mesmo tempo em que desenvolvíamos uma formação para professores estávamos também

formando formadores. 

É nessa perspectiva que caracterizo o projeto de RDEC e minha experiência como

inovadora pelo modelo proposto no qual todas as ações desenvolvidas foram planejadas para

estarem totalmente interligadas, contemplando na prática o que tanto é debatido na

universidade sobre como relacionar e vivenciar a tríade: ensino, pesquisa e extensão. Diante

disso, o grupo formador organizou todo o planejamento da oficina com base em diagnose
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realizada anteriormente e informações sobre a realidade e dificuldades desses professores que

iam participar da formação. 

A oficina foi dividida em três momentos, no primeiro houve a exposição

e discussão sobre o a importância da educação sexual e seus impactos na vida escolar dos

alunos. Esse primeiro momento foi realizado de forma expositivo-participativa, sempre

trazendo perguntas para problematizar o assunto a partir do que os professores traziam de

suas vivências. No segundo momento foram trabalhadas algumas dinâmicas em que eles

poderiam utilizar em sala de aula com os alunos, os professores vivenciaram as dinâmicas e

isso fez com que eles pudessem fazer uma maior reflexão sobre os temas abordados e pensar

na melhor forma de conduzi-las com seus alunos.

 No terceiro momento houve uma discussão sobre questões relativas à posição da

mulher na sociedade, identidade de gênero, expressão de gênero, sexo biológico e orientação

afetiva-sexual, esse momento foi muito interessante, pois os professores relataram questões

de âmbito pessoal e socializaram com os demais suas limitações e formas que abordam essas

temáticas.

Durante todo o processo, percebemos uma interação e participação ativa dos

professores nos debates e atividades propostas.

Considerações Finais

Através do projeto de RDEC pude ter a experiência de atuar como formadora de

professores com uma vasta experiência na docência e percebi a importância de oportunizar

espaços como esses para que possamos enxergar as diversas possibilidades de atuação

enquanto profissionais da educação. Portanto, a atuação no projeto de extensão RDEC como

formadora também me fez perceber e vivenciar a relação entre ensino, pesquisa e extensão de

forma articulada, pois ao passo que os protagonistas realizavam suas atividades com uma
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imersão nas escolas e com acompanhamento, seus documentos elaborados durante o processo

como diagnoses, relatórios e seus relatos foram dados que embasou outro viés de atuação

dentro do próprio projeto, um modelo inovador de formação de professores. Além disso, essa

experiência me estimulou a pesquisar sobre metodologias ativas e inovação pedagógica

corroborando na definição do  objeto de estudo da minha dissertação de mestrado. 
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