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Nos últimos anos a Residência Docente tem ganhado espaço para discutir e 
repensar a formação dos professores iniciais, principalmente os que vão atuar na 
Educação Básica. Este trabalho tem o objetivo de apresentar a importância e as 
etapas do desenvolvimento do Programa Residência Docente em Ensino de Ciências 
(ReDEC) que tem proporcionado a aproximação entre a universidade e as escolas 
da Educação Básica permitindo ao graduando uma imersão no seu futuro campo 
de atuação. De acordo com Araújo e Curado Silva (2016), o momento de iniciação 
do professor é marcado pela fase do aprender a ensinar, mas que essa fase não 
deveria ser experimentada sozinha, onde os professores iniciais deveriam ser acom-
panhados por professores experientes para ajudar na tomada de decisões. Em 
uma pesquisa realizada por Araújo et al (2018) com os licenciandos em Ciências 
Biológicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) buscando identificar de 
como eles se percebem enquanto professor para assumir uma sala de aula, em seus 
resultados foram encontrados que 22% desses alunos ainda não se veem como 
docente, apesar de já terem realizado quatro disciplinas de estágio, 28% acredita 
que está em processo, 22% já se veem preparados e 28% não respondeu de forma 
clara essa questão. Através desses dados percebe-se que 72% desses licencian-
dos não se sentem plenamente preparados para os desafios de sala de aula. Neste 
contexto percebe-se que durante a formação acadêmica os professores em forma-
ção passam por estágios e práticas de ensino, porém essas experimentações não 
são o suficiente para que esses alunos se tornem um profissional apto para exer-
cer a função de docente. A ReDEC é um projeto de extensão vinculado ao departa-
mento de Métodos e técnicas de Ensino do Centro de Educação na UFPE, que tem 
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promovido a imersão dos licenciandos em Ciências Biológicas nas escolas públicas 
e privadas, de modo a favorecer a formação acadêmica, realizando um intercâmbio 
entre a academia e a sala de aula. Os objetivos desse programa são entre outros, 
favorecer o incentivo da formação de docentes em nível superior para a educação 
básica; contribuir para elevar a qualidade da formação inicial de professores nos 
cursos de licenciatura, preparando esses alunos para assumirem uma sala de aula. 
A ReDEC está em atividade desde maio de 2017 e foi premiada como o projeto mais 
inovador em Políticas Públicas de Pernambuco pela Fundação Joaquim Nabuco. 
Já atendeu a 30 residentes fazendo imersão de 40 e 80 horas nas escolas da rede 
pública de ensino na cidade de Feira Nova e na rede particular de ensino no Colégio 
Souza Leão- Candeias, espaços onde o projeto tem sido desenvolvido. Durante esse 
período de imersão o residente é imerso em um tempo integral e ininterrupto de 
vivências no cotidiano escolar sob a orientação de um professor preceptor, professor 
formador e um coordenador que provocam situações para que o aluno consiga assu-
mir aos pouco seu papel. Antes da imersão os alunos são preparados pelo professor 
preceptor na universidade. A imersão é desenvolvida em cinco etapas: a primeira 
etapa é destinada a imersão na secretária de educação da cidade para compreen-
der o funcionamento de uma rede pública de ensino. A segunda etapa é a imersão 
no ambiente escolar, observação do ambiente escolar, planejamento de atividades 
e reuniões desenvolvidas na escola além de auxiliar o professor formador em algu-
mas atividades. Na terceira etapa o residente em contato com o professor precep-
tor e formador começa a desenvolver seus planos de aulas para serem aplicadas 
nas turmas que está acompanhando o formador. A quarta etapa é o momento da 
ação onde o residente assume a sala de aula e coloca em prática os planos de aula 
que foi desenvolvido com os professores. A última etapa do residente é avaliação 
pelo professor formador, entrega do relatório da sua imersão no ambiente escolar e 
apresentação de uma de suas ações na escola no Encontro de Vivências em Ensino 
de Ciências. Sabe-se que o foco principal do projeto é a formação dos licenciandos 
onde todas as práticas devem contemplar o seu desenvolvimento. O projeto ainda 
está sendo desenvolvido e não há uma conclusão final. Há uma relativa melhora 
na profissionalidade dos licenciandos ao vivenciarem a imersão em tempo integral 
diferente dos estágios supervisionados que são realizados de forma partida, bem 
como na aquisição de conhecimento dos mesmos. Desta forma enquanto o estágio 
corresponde ao momento de o aluno ir até a escola num período pré-determinado 
e pôr em prática o que aprendeu nos componentes curriculares, a ReDEC propor-
ciona que os licenciandos estudem, pensem, pesquisem a escola, os alunos e as 
suas práticas de uma maneira contínua e façam incursões na sala de aula durante 
um período bem maior, onde sua permanência no ambiente escolar tem contribu-
ído para construção da sua profissionalidade docente.
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