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RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução

O debate em torno da formação inicial e continuada dos professores é uma

preocupação permanente dos pesquisadores da área que vem se ampliando no Brasil desde a

década de 1970 ganhando espaço nas décadas de 80 e 90, principalmente após a

implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN) promulgada em

1996.

 Para Carvalho e Gil-Perez (2011), a formação dos professores proposta pelas

instituições de ensino superior de Ciências e Biologia ainda apresentam grandes lacunas onde

os departamentos das temáticas específicas da Biologia ficam responsável pela parte

cientifica do curso, e a parte da docência é responsabilidade do departamento de educação. A

ciência é ensinada, basicamente, por transmissão dos conhecimentos científicos já elaborados

como receitas de bolos não contribuindo para uma atividade cientifica, fazendo o uso de

práticas laboratoriais com material sofisticado que os mesmos não poderão utilizar nas

escolas por não terem disponível.
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Abrucio (2016) afirma que a profissionalização dos docentes em formação é precária

e mal organizado no Brasil, e que os professores iniciais deveriam passar por um processo de

profissionalização antes de assumir uma sala de aula como docente através de atividades

práticas como a Residência Docente. A resolução nº 2, de 1º de julho de 2015 traz a

Residência Docente (RD) como uma das diretrizes curriculares para formação inicial dos

cursos de licenciatura.

A Residência Docente tem ganhado espaço para discutir e repensar a formação dos

professores iniciais, pincipalmente os que vão atuar na Educação Básica. O presente trabalho

consiste em um relato de experiência referente ao projeto de extensão Residência Docente em

Ensino de Ciências (RDEC) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em parceria

com a cidade de Feira Nova – PE. Em linhas gerais o projeto de extensão RDEC atua com a

formação continuada com os professores da rede municipal de ensino de Feira nova e os

licenciandos da biologia da UFPE, além de egressos do referido curso. Nesse sentindo, alguns

personagens destacam-se: professor preceptor da universidade, professor formador da

escola-campo, os residentes, os alunos da escola campo e o coordenador do projeto e

licenciados. Em 2017, recém-formado tive a oportunidade de coordenar o projeto piloto

RDEC, os desafios e as inovações foram impactantes a ponto de relatar essa experiência.

 Relato de Experiência

O projeto de extensão Residência Docente em Ensino de Ciências criado em abril e

implementado em maio de 2017, caracteriza-se por promover a formação continuada de

professores que atuam na rede municipal de ensino contribuindo com a interação pedagógica,

aprofundamento teórico e práticas inovadoras para a promoção de um ensino público e como
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um curso preparatório para os licenciandos em biologia que ao se formarem atuarão nas salas

de aula.

O projeto de extensão RDEC permite que os professores da rede municipal de ensino

tenha uma política de formação continuada, estando atualizados com o que há de mais novo

no mundo da educação, além de permitir para os licenciandos da biologia (residentes)

vivências em ambientes escolares podendo atuar em observação, regências com os

professores formadores, observar o funcionamento escolar em tempo integral, acompanhar

gestão escolar, secretaria escolar, secretaria de educação e diretoria de ensino da cidade,

podendo desenvolver projetos a partir da sua vivência na escola, assim acontecendo de fato a

teoria e a prática em um processo conjunto.

 O primeiro momento do projeto foi marcado por uma reunião do professor

preceptor com os participantes do projeto (licenciandos, mestrandos e doutorandos da UFPE).

Nesse momento foi explicado o funcionamento do projeto de extensão RDEC, sobre a

parceria da UFPE com a secretaria de educação de Feira nova e sobre o engajamento de

melhoria na Educação Básica da cidade e a preparação dos licenciandos para os desafios

dentro e fora da sala de aula, assim iniciando oficialmente o projeto piloto RDEC-2017.

Após esse primeiro momento foram escolhidos os primeiros formadores para

atuarem com os professores nas formações continuada. O delineamento utilizado foi de unir

os professores em encontros mensais com teoria e práticas atuais, trabalhando com espaços

formais e não formais, com formações proporcionadas por doutores e mestres em Ensino de

Ciências e graduandos em Biologia da UFPE. Dessa forma podendo interagir a formação

continuada com a inicial valorizando a teoria e a prática na construção do ensino. As

formações foram realizadas no decorrer de 2017 para os professores dos Anos Iniciais e os

professores de ciências dos Anos Finais do Ensino Fundamental.
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Em meu último período da graduação passei a ministrar formações para os

professores junto com um discente da pós-graduação. Esse foi um grande desafio, onde

comecei a indagar como posso ministrar formações para professores com mais de 15 anos de

sala de aula? Conclui a graduação em junho e em julho assumi a coordenação do projeto

auxiliando o professor preceptor a dar continuidade ao projeto. Nesse segundo semestre de

2017 passei um período em contato com os alunos da Universidade e em contato com os

professores de Feira Nova fazendo um desenho da semana de imersão para os residentes.

No segundo semestre de 2017 foram imergidos 18 Residentes da licenciatura em

Biologia da UFPE em quatro escolas dos Anos Finais e uma escola da Educação Infantil,

atuando junto com os professores em novas metodologias. Antes da imersão esses alunos são

preparados pelo seu professor preceptor na Universidade de como eles podem aprender

vivenciando a residência. As imersões foram realizadas nos meses de setembro e novembro

sendo divididos em dois grupos. Os residentes foram imergidos por uma semana (40 horas)

em tempo integral na escola. Durante esse período os residentes desenvolvem atividades que

contribuam com a sua formação inicial, acompanham seu professor formador compreendendo

de como é a rotina de um professor em atividade, desenvolveram planos de aulas corrigidos

pelo seu professor preceptor antes da aplicação, observações e regências em sala de aula,

observações dos espaços escolares, participando dos recreios, dando merendas para os alunos,

e desenvolvendo atividades na secretaria de educação e diretoria de ensino.

Durante a semana de imersão os residentes em suas regências desenvolveram

atividades usando novas metodologias, tirando os alunos da sala de aula e da rotina de quadro

branco e livro. Além das observações e regências a presença constate dos diretores nas

escolas, reuniões com professores, participar de reuniões dos diretores com os alunos  para

apresentar resultados por turmas, acompanhar a gestão em conversa com os pais, e a presença

do professor preceptor e do coordenador do projeto auxiliando os residentes nas escolas
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causou impacto nos residentes uma vez que não estavam acostumados em ver em seus

estágios supervisionados essa cooperação para o desenvolvimento da sua formação. Após

todas as experiências vivenciadas por esses residentes eles desenvolveram um relatório

composto de fundamentação teórica, justificativa, e uma descrição do seu campo de

residência. Orientados pelo professor preceptor e com o meu auxilio na coordenação suas

vivências são compartilhadas no Encontro de Vivências em Ensino de Ciências realizado na

UFPE ao término de cada semestre.

Por meio desta parceria inovadora entre a RDEC e o município de Feira Nova, o

projeto contribuiu com a formação inicial e continuada de professores. Ao viver essas

experiências escrevemos o projeto RDEC para participar de uma seleção promovida pela

Escola de Inovação e Políticas Públicas- FUNDAJ, entre os quase setenta projetos escritos,

passando por três bancas e em 07 de dezembro de 2017 fomos selecionados como o projeto

mais inovador em políticas públicas de Pernambuco, sendo o pioneiro em Ensino de Ciências.

Resultados

A minha experiência de participar como formador para professores com mais tempo

de experiências no término da minha graduação e recém-formado assumir a coordenação do

projeto para coordenar os alunos em formação inicial foi um acontecimento marcante para o

início da minha história profissional. Coordenar esse projeto me fez indagar várias vezes

como eu poderia contribuir com a formação inicial e continuada, como contribuir para a

formação dos residentes iniciais? O que a residência contribui para dar continuidade a minha

formação? Todas essas indagações voltaram meu olhar não só para formação dos professores

mas para minha própria formação.
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Nesse contexto escolar percebemos a necessidade de atualizar os professores que já

atuam em salas de aulas e como formar os professores iniciais para assumir uma sala de aula.

É preciso olhar de como estão sendo formado os futuros professores que ensinarão sobre

ciência para tantos outros alunos. A RDEC vem como uma formação conjunta que leva a

pensar e reformar a formação dos professores. Por fim, a RDEC me trouxe reflexões como

professor de estar em constate mudança, e professor que contribui na formação de novos

professores.
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