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Resumo: Este estudo, de cunho exploratório e abordagem qualitativa, teve como objetivo compreender como
se deu o processo de implantação das Práticas como Componentes Curriculares (PCC) na Universidade
Federal Rural de Pernambuco. Através de entrevista com o coordenador geral das licenciaturas que liderou
este processo foi possível identificar as dificuldades, os desafios e as perspectivas na implantação dos
referidos componentes. Observou-se como principais dificuldades a estrutura departamental das instituições,
a ausência de profissionais suficientes para atuarem com as PCC e a ampliação da carga horária. Entre os
desafios ainda a serem superados foi pontuado a necessidade de contextualização, desenvolvimento de
projetos interdisciplinares e aproximação mais efetiva entre universidade e escola, e entre os cursos de
licenciatura no processo formativo. Em relação às perspectivas para superar os desafios e melhorar o trabalho
com as PCC, foi relatado que ainda não há uma ação concreta, contudo as ações do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e do Programa de Educação Tutorial têm sido vistos como exemplos
para futuras ações nesse sentido.

Palavras-chaves: Práticas como Componentes Curriculares (PCC). Formação de Professores. Currículo.

Abstract: This essay aims to understand how happened the happened process of implation of the Pratices as

Curriculum Components (PCC) in Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Through the interview

with the general coordinator of the degrees who leadership this process was possible to identify the

difficulties, the challenges and the perspectives in implantion of the components in question. In fact, as the

biggest difficults, there are the departmental instructure of instituctions and the absence of sufficient

professionals to act with the PCC and increase in training hours. Between the challenges who still will be

overcome, there is a need of contextualization, developing of interdiscipline projects and the aproximation

more effective between college and school and between the graduation degree in education process. Between

the perspectives to overcome the challenges and improve the work with the PCC, it had seen that still there is

not a concrete action, but the actions of Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) and

Programa de Educação Tutorial has been seen as great examples for the future actions in this sense.
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Introdução

A maneira de conceber a formação de professores ao longo da história da educação esteve marcada

essencialmente pela dicotomia entre: conhecimento específico e conhecimento pedagógico; teoria e prática.

Inicialmente os cursos de licenciatura no país organizavam seus currículos pautados no sistema “3+1”, ou

seja, três anos dedicados a cursar as disciplinas específicas voltadas para formação no bacharelado e mais um

ano de disciplinas pedagógicas voltadas para licenciatura. Posteriormente isso se alterou, todavia a essência

do sistema em dicotomizar os dois conhecimentos se manteve oficialmente até inicio dos anos 2000, umas

vez que os conteúdos pedagógicos eram cursados concomitantemente aos específicos, não sendo realizada

ainda a articulação.

Desse modo, com o passar dos anos, foi se percebendo que essa estrutura não estava atendendo às

necessidades educacionais da sociedade. A incompatibilidade entre um modelo de formação linear e a

complexidade das exigências sociais começou a se tornar cada vez mais acentuada. Assim, as novas

exigências da educação básica oficializadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e os Parâmetros

Curriculares Nacionais Mais (PCNM) fez com que o Ministério da Educação estabelecesse, em 2002, Diretrizes

Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica (DCNEB), buscando, sobretudo,

coerência entre as novas demandas e a formação ofertada aos licenciandos.

Essa nova proposta de formação trouxe consigo diversas mudanças, dentre elas a exigência de componentes

curriculares (Práticas como Componentes Curriculares) voltados para uma articulação efetiva entre

conhecimento específico e pedagógico, aproximando o licenciando, desde o inicio da formação, do seu

contexto de atuação profissional. Delineava-se, então, um novo modelo, em que a formação de professores

se desenvolve a partir de um processo investigativo (articulação entre ensino e pesquisa) tomando as

problemáticas da realidade escolar como objeto de estudo através da reflexão-ação-reflexão.

Naturalmente esse novo paradigma para formação de professores provoca um grande impacto nos sistema

organizacional das instituições formadoras. Assim, fomos motivados a desenvolver esta pesquisa de cunho

exploratório que teve como objetivo geral compreender como se deu o processo de implantação das Práticas

como Componentes Curriculares (PCC) na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), mais

especificamente verificar a compreensão da instituição acerca das PCC e identificar os desafios e perspectivas

no que tange o desenvolvimento dos referidos componentes na universidade. Para isso, entrevistamos o

coordenador geral que liderou o processo de implantação das PCC na instituição. Com abordagem qualitativa,

utilizamos a técnica da análise de conteúdo no tratamento dos dados.

As Diretrizes Curriculares Nacionais Para Formação de Professores da Educação Básica: surgem as

PCC

Antes de tratarmos das Diretrizes propriamente, no tocante às PCC, é importante destacar a influência política

que a obra Os professores e a sua formação de Nóvoa (1997) exerceu na difusão no Brasil do novo Paradigma

do professor crítico-reflexivo. Outro pesquisador que ofertou fortes contribuições nesse paradigma foi o

americano Donald Shön (2000). A racionalidade técnica agora cede lugar a um modelo de formação pautado

na racionalidade prática. Essa nova forma de conceber a formação de professores respaldou substancialmente

as DCNEB.
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Face ao exposto, uma das proposições no âmbito das DCNEB foi a inclusão das Práticas como Componentes

Curriculares. Cabe destacar alguns pontos importantes que subsidia o desenvolvimento das mesmas e

evidenciam o novo paradigma de formação. O parágrafo único do Art. 5º esclarece que: “A aprendizagem

deverá ser orientada pelo princípio metodológico geral, que pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação e que

aponta a resolução de situações-problema como uma as estratégias privilegiadas” (BRASIL, 2002, p.3). O Art.

12º parágrafo 2º determina que: “A prática deverá estar presente desde o início do curso e permear toda

formação do professor” (idem, 2002, p. 5).

O Art. 13º aponta para necessidade das PCC transcenderem o estágio e promoverem a articulação das

diferentes práticas, numa perspectiva interdisciplinar. O parágrafo primeiro do referido artigo diz o seguinte:

“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” (BRASIL, 2002, p. 6). Observa-se a intenção de aproximar universidade e escola para

valorização dos saberes advindos da experiência e superação da dicotomia entre teoria e prática, e

conhecimento científico e pedagógico (TARDIF, 2002). Nessa direção, Rezende (2009, p.98) explica que:

As PCC se fundamentam na articulação teoria e prática no decorrer do processo formativo do

professor, dinamizando este processo, favorecendo a aquisição e a articulação de novos

conhecimentos e, igualmente sua produção e difusão. Uma modalidade formativa que situa o

futuro professor em diferentes situações de aprendizagens em consonância com os fins

sociais a que se destina.

Essa explanação corrobora o com que Freire (1996) diz acerca da formação de professores. É fundamental que na

prática de formação docente, o aprendiz a educador assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos

deuses, nem se acha nos guias dos professores. O pensar certo que supera o ingênuo tem que ser produzido pelo

próprio aprendiz em comunhão com o professor formador. Entendemos que este professor em formação, a partir do que

propõe as PCC, deixa de ser um transmissor de conhecimentos ou executor (técnico do ensino) para fazer de sua

própria atuação um objeto de pesquisa e produtora de conhecimento em cooperação com o docente em exercício que o

acompanha na escola e com o professor formador na universidade. Assim, se o futuro professor, no decorrer de sua

formação, participa do processo de construção dos saberes docentes de maneira crítica-reflexiva, não será diferente

quando estiver na condição de docente. Este pensamento corrobora com o Art. 3º inciso III das DCNEB quando explica

que “a formação de professores deve considerar a pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma

vez que ensinar requer tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de

construção do conhecimento” (BRASIL, 2002, p.5).

Frente ao exposto, é importante atentar para outra questão que se ilustra nesse novo cenário de formação de

professores, trata-se do conhecimento pedagógico do conteúdo (SHULMAN, 1986). O referido autor citado em

Fernandez (2011, p. 2) explica que:

É um conhecimento que vai além do conhecimento da matéria em si e chega na dimensão do

conhecimento da matéria para o ensino. Dentro da categoria de conhecimento pedagógico

do conteúdo incluo, para os tópicos mais regularmente ensinados numa determinada área do

conhecimento, as formas mais úteis de representação dessas ideias, as analogias mais

poderosas, ilustrações, exemplos e demonstrações – numa palavra, os modos de representar

e formular o tópico que o faz compreensível aos demais. Uma vez que não há simples

formas poderosas de representação, o professor precisa ter às mãos um verdadeiro arsenal
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de formas alternativas de representação, algumas das quais derivam da pesquisa enquanto

outras têm sua origem no saber da prática.

Apesar de não ser falado nesses temos mais amplos, o conhecimento pedagógico do conteúdo já é apontado nas

DCENB, no Art. 5º inciso IV diz que “os conteúdos a serem ensinados na escolaridade básica devem ser tratados de

modo articulado com suas didáticas especificas” (idem, 2002, p.2).

Nessa conjuntura, a Resolução CNE/CP nº 2/2002, no sentido de organizar os currículos da formação de professores,

institui a carga horária dos cursos de licenciatura. Atendendo às seguintes dimensões: 400 (quatrocentas) horas de

prática como componente curricular, 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado, 1800 (mil e

oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza científico-cultural e 200 (duzentas) horas para

outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais. Dessa forma, as instituições formadoras tinham até 2005

para se adequarem as novas Diretrizes.

Partindo do pressuposto que essa nova estrutura de formação de professores está pautada em um novo paradigma,

estruturada na concepção de professor crítico-reflexivo, na superação de dicotomias históricas entre conhecimento

pedagógico e específico, e entre teoria e prática, cabe questionar: como desenvolver essa nova proposta se o atual

sistema das instituições formadoras está organizado em departamentos pautados essencialmente no pensamento

linear?

É o que abordaremos a partir do caso da Universidade Federal Rural de Pernambuco.

Percurso metodológico

Considerando o que apresentamos até então, observa-se que a inserção das PCC nos cursos de licenciatura do país é

bastante recente. Portanto, foram desenvolvidas ainda poucas investigações tomando-as como objeto de estudo. Nesse

sentido, esta pesquisa se caracteriza como sendo o passo inicial para compreensão de como os referidos componentes

vem sendo trabalhados na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Contudo, antes de mergulharmos propriamente

na realidade das PCC em sala de aula, o primeiro momento dessa ampla investigação se dedicará a entender e

considerar as particularidades do nosso objeto no campo de pesquisa definido. Ou seja, este estudo emerge da

necessidade de explorar nosso locus buscando, antes de tudo, compreender o processo de implantação das Práticas

como Componentes Curriculares na UFRPE.

Nesse pensamento, a pesquisa é de natureza exploratória. Sobre esse tipo de investigação

Muitas vezes as pesquisas exploratórias constituem a primeira etapa de uma investigação

mais ampla. Quando o tema escolhido é bastante genérico, tornam-se necessários seu

esclarecimento e delimitação, o que exige revisão de literatura, discussão com especialistas

e outros procedimentos. O produto final desde processo passa a ser um problema mais

esclarecido, passível de investigação mediante procedimentos mais sistematizados (idem, p.

27).

Assim, considerando a natureza da pesquisa e seus objetivos, a abordagem é essencialmente qualitativa. Contudo,

dentro do paradigma qualitativo, a linha que seguimos é o da Teoria Crítica. Sobre essa vertente Alves-Mazzotti e

Gewandsznajder (2000, p.139) explicam que:

A abordagem crítica é essencialmente relacional: procura-se investigar o que ocorre nos

grupos e instituições relacionando as ações humanas com a cultura e as estruturas sociais e

políticas, tentando compreender como as redes de poder são produzidas, mediadas e

transformadas. Parte-se do pressuposto que nenhum processo social pode ser compreendido
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de forma isolada, como uma instância neutra acima dos conflitos ideológicos da sociedade.

Ao contrário, esses processos estão sempre profundamente vinculados às desigualdades

culturais, econômicas e políticas de dominam a sociedade.

Destacamos que a colocação supramencionada acerca da Teoria Crítica nos guiou a todo instante no decorrer deste

estudo. Isso fica evidente desde a justificativa para sua realização como na própria delimitação dos apostes teóricos,

estruturação da fundamentação e discussão dos resultados. Acreditamos que a pesquisa deve contribuir para a

transformação social (FREIRE, 1996), e assim sendo, estabelecer um diálogo com o contexto geral considerando as

influências históricas, sociais, econômicas, políticas e culturais é essencial para que esse fim seja consolidado.

A pesquisa toma como campo de estudo a Universidade Federal Rural de Pernambuco, considerando o

comprometimento social e político desta instituição no intuito de prover meios de melhorar a formação inicial dos

professores. A UFRPE oferece cursos de Licenciatura em: biologia, química, física, matemática, história, pedagogia,

computação, ciências agrícolas, educação física e letras, distribuídas nas cidades de Recife (sede), Serra Talhada

(UAST) e Garanhuns (UAG). No total são ofertadas anualmente 960 vagas para formação de professores. Delimitamos

como locus de estudo a unidade sede que oferta 640 vagas desse total e possui todos os cursos supracitados.

Diante dessa ampla diversidade, compreender como se deu a implantação das PCC nesses cursos requer, sobretudo,

buscar dialogar com quem esteve à frente desse processo. Para isso, definimos como interlocutor o coordenador geral

do fórum das licenciaturas que liderou o grupo através da promoção de discussões e reuniões com todos os

coordenadores de curso. Por meio de requerimento para autorização do estudo, o coordenador assinou e concordou

com a publicação dos resultados sem a necessidade de manter a instituição no anonimato, partindo do princípio que

esta investigação servirá de subsídio para o desenvolvimento de novas pesquisas no âmbito da própria universidade,

bem como para que pesquisas de outras intuições, com o mesmo viés, possa estabelecer um paralelo com os resultados

aqui apresentados. Além disso, o produto gerado desse estudo não detém qualquer informação depreciativa que possa

gerar prejuízo à imagem da instituição.

Face ao exposto, se tratando de uma pesquisa exploratória, recorremos a um instrumento de coleta de dados que

possibilitasse uma ampla explanação e esclarecimento acerca do objeto de estudo. Utilizamos a entrevista

semiestruturada (TRIVIÑOS, 1987) por entender que a mesma atende exatamente às necessidades dessa investigação.

Oliveira (2005) destaca que este é um excelente instrumento por permitir a interação entre pesquisador e entrevistado

e a obtenção de descrições detalhadas do objeto de pesquisa. Em conformidade com o que diz Schraiber (1995), foi

usado um gravador, pois este permite ampliar o poder de registro e captação de elementos de comunicação.

Posteriormente realizou-se a transcrição da entrevista (TRIVIÑOS, 1987). A mesma teve duração de 39 minutos e

trouxe as seguintes questões: a) Qual a compreensão da UFRPE acerca das PCC?

; b) Como aconteceram as discussões entre todas as coordenações dos cursos de licenciatura para que esta

compreensão pudesse ser socializada e traduzida em propostas de novos perfis curriculares?

; c) Quais foram as maiores dificuldades observadas nesse processo de implantação das PCC?

; d) Considerando as dificuldades expostas, ainda existem desafios a serem transpostos?

Quais?

; e) Quais as perspectivas para superação desses desafios e para o aperfeiçoamento do trabalho com as PCC?

Algumas outras indagações precisaram ser realizadas no sentido de melhor explicar algumas situações relatadas.

Para o tratamento dos dados coletados utilizou-se a análise de conteúdo (BARDIN, 1994). A autora explica que a

análise de conteúdo consiste, em linhas gerais, na decomposição dos discursos e identificação de categorias comuns,

considerando, evidentemente, o contexto que a pesquisa está inserida. Divide análise de conteúdo em três momentos:

1- Pré-análise, momento em que ocorre a organização do material; 2- Exploração do material, que é a etapa de
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aprofundamento, sendo orientada pelas hipóteses, e pelo referencial teórico; 3- Tratamento dos dados, que pode ser

compreendida como a fase de análise propriamente dita, sendo utilizada a reflexão, a intuição e o aprofundamento nas

conexões de ideias.

A Implantação das PCC nos Cursos de Licenciatura da Universidade Federal Rural de Pernambuco.

A implantação das PCC nos cursos de licenciatura da UFRPE foi um processo bastante lento e difícil de acontecer, tanto

no que compete à instituição quanto à compreensão pelos colegiados (coordenadores de cursos e professores)

responsáveis pela elaboração das propostas pedagógicas. É o que explica o coordenador geral que liderou este

processo:

Havia uma compreensão, e isso diminuiu com o passar do tempo, que houve um aumento

exagerado da carga horária pedagógica. Existia uma crítica, na época, que se queria

“pedagogizar” os cursos de licenciaturas, como se fosse uma resposta à tentativa de

“bacharelizar” as licenciaturas. Na verdade não era isso, e as pessoas compreendendo que

se estava tentando melhorar essa formação dos professores, profissionalizar mais essa

formação. Buscando, assim, colocar a licenciatura em contato com o campo profissional do

professor, no caso com as escolas [...] Houve uma confusão muito grande na época porque

não tivemos uma formação para isso.

É interessante observar como essas diretrizes, e mais especificamente a criação das PCC, faz emergir um antigo

problema no processo de formação de professores, a dicotomia entre conhecimento específico e conhecimento

pedagógico. Como se a formação dos professores tivesse que caminhar seja para um extremo (pedagogizar), seja para

o outro (bacharelizar). O que é perfeitamente compreensível dada a organização departamental das instituições e a

formação linear dos professores. Contudo, verifica-se, a partir da fala do entrevistado, indícios que esta realidade ao

longo do processo de implantação foi se modificando. É importante ressaltar que esta realidade não poderia ser

diferente, considerando que o novo sempre causa estranheza e resistência pelos envolvidos.

Todavia, é natural que esta resistência vá sendo vencida e essa herança histórica sendo superada, principalmente

porque as exigências contemporâneas da sociedade e consequentemente da educação, tem exigido saberes cada vez

mais elaborados dos professores, e um desses sabres diz respeito à articulação entre conhecimento específico e

pedagógico. E não falamos de uma soma de conhecimentos, mas sim de um novo conhecimento gerado a partir da

articulação dos dois citados. Essa nova competência passou a ser exigida para atuação do professor, não só porque as

novas DCENB e os Parâmetros Curriculares Nacionais para educação básica caminharam nessa direção, mas pela

própria conjuntura social que vivemos. Estamos cercados por ciência e tecnologia, somos alvejados diariamente por

novas informações decorrente à intensa produção de conhecimentos, enfrentamos problemas sociais, políticos,

ambientas e econômicos que exige cada vez mais preparação para compreendermos e intervirmos nessa complexa

organização. Vivemos em um contexto que a informação se propaga quase que instantaneamente, a forma de se

comunicar e se relacionar com as pessoas foi extremamente revolucionada a partir das novas tecnologias da

informação.

Diante disso, o professor precisa estar preparado para atuar nessa nova realidade. De modo que se uma formação

compartimentada entre conhecimento específico e pedagógico já não atendia eficientemente às necessidades da

sociedade no passado, que dirá no atual momento. Ao que parece esse pensamento foi sendo incorporado no processo

de implantação das PCC, e os envolvidos foram percebendo a necessidade de diálogo entre os cursos para que essa

compreensão pudesse ser socializada e traduzida em propostas de novas matrizes curriculares. O coordenador geral

frisa que até 2006 nada, em termos práticos, havia sido realizado, e era necessário caminhar para concretização dessa

nova proposta de formação de professores, esclarece que:
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Em certo momento os coordenadores de curso foram percebendo que para poder reformar

tinham que compreender, e ai criou-se o Fórum das Licenciaturas. A partir daí começamos a

nos reunir sistematicamente. Acabou se tornando um grupo de estudos, um momento de

debate, discussão, de leitura das resoluções que vinham do MEC, do CNE (do Conselho

Nacional de Educação). E fomos tentando entender o que era o estágio, o que era essas

PCC, a diferença entre um e outro, e tentando implantar.

O entrevistado pontua que apesar da compreensão das PCC ter sido bem socializada e discutida, cada curso, de acordo

com suas necessidades, foi definindo de que forma seria abordada na matriz curricular. Sintetiza dizendo que: “O

grande entendimento em relação às PCC na UFRPE foi que elas eram de responsabilidade das disciplinas específicas

daquele curso. Enquanto o estágio obrigatório era de responsabilidade do departamento de educação”.

Fica mais uma vez evidente a incompatibilidade entre a nova proposta de articulação que sugere as PCC e a

organização departamental da instituição. É certo que este parece ser um dos primeiros obstáculos a serem vencidos,

no intuído de não cair no erro de dicotomizar conhecimento científico e o “saber fazer” a partir do pedagógico.

Possivelmente essa necessidade de alocar as PCC e delegar a responsabilidade a um departamento é natural,

considerando que o sistema está assim organizado. Essa situação vivida corrobora com o que coloca Souza e Rosa

(2002) ao afirmar que a realização das propostas previstas nas DCNEB esbarra no sistema departamental de

distribuição dos professores e disciplinas na maioria dessas instituições. Segundo os autores, o próprio sistema impede

essa articulação. Acreditamos que o grande problema seja colocar em prática uma proposta que o próprio sistema não

propicia. Será possível?

Segundo o pesquisado, os cursos tiveram maneiras diferentes de resolver esta questão e tentar evitar a dicotomia,

esclarece citando o exemplo de alguns cursos:

O curso de biologia compreendeu que essa Prática como Componente Curricular era para ser

um eixo do currículo, posteriormente contratou professores específicos da área de ensino de

biologia com dupla formação (especifica e pedagógica) para aturem com elas. Outros cursos,

depois de verem a dificuldade de fazer essas práticas acontecerem na biologia, resolveram

colocar essas PCC embutidas nas disciplinas específicas. A química já tinha professores com

dupla formação, então eles cuidaram desses componentes, a matemática não possuía e

optou por diluir as PCC nas disciplinas específicas. Então havia quem defendesse um lado e

havia quem defendesse outro lado. As PCC como tipos de disciplinas que ocorrem ao longo

do curso, ou uma prática que ocorre dentro da disciplina específica. O grande debate

levantado era esse, se este novo componente era um momento de integração entre o

conteúdo específico e o conteúdo pedagógico e ficasse numa disciplina isolada, poderia estar

se isolando essa prática do resto do curso. Por outro lado, se ficasse dentro das disciplinas

específicas talvez ela não ganhasse a importância que ela merecia. Acredito que o mais

importante não era ser uma coisa ou outra, o mais importante era saber o que de fato era

essa prática e atender suas demandas.

As vantagens e desvantagens dessas duas formas de desenvolver as PCC na formação de professores não foi objetivo

desse estudo, contudo esta parece representar uma possibilidade de investigação futura, analisando, assim, as

diferentes implicações no processo de formação de professores.

Quando solicitado que pontuasse as principais dificuldades enfrentadas nesse processo ele destaca o seguinte:

A estrutura departamental, o longo processo até a compreensão e socialização das PCC e

das DNEB de forma geral, superar a resistência às mudanças pelos colegiados (formado
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pelos professores e presidido pelos coordenadores de curso), estabelecer uma comunicação

efetiva entre o fórum, colegiados e departamentos dos cursos. Outra dificuldade foi o

aumento da carga horária, não só por causa das PCC, mas do estágio que também teve a

carga horária ampliada. As naturais mudanças de coordenadores que vão acontecendo ao

longo do tempo, muitas vezes era necessário retomar questões anteriormente já debatidas,

no intuito de inteirar os novos presidentes dos colegiados. Outra dificuldade bastante forte

foi não ter professores suficientes com formação específica para atuarem com as PCC.

Observamos como muitas das propostas políticas são verticalizadas e arbitrárias. Quando CNE institui as DCNEB foi

dado um prazo de dois anos inicialmente, e posteriormente prorrogado por mais um ano (encerrado em 2005) para que

essas mudanças fossem realizadas. Em contrapartida, não se institui mudanças políticas no sistema para se facilitar o

processo, não se oferta recursos financeiros extras para essas mudanças, e, sobretudo, não se pensa na ausência de

recursos humanos para o trabalho nessa nova perspectiva, não oferecendo se quer algum tipo de formação direcionada

para os docentes dessas intuições. É certo que as novas exigências foram condizentes com muitas das lacunas que

existiam e precisavam ser sanadas na formação dos licenciados, mas era necessário que se oferecesse condições

estruturais de implantação das PCC e das DCNEB de forma geral. Entendemos que estas ações verticalizadas desprezam

as particularidades e a realidade das instituições formadoras, acreditamos que isso também contribua para que as

mudanças nessa dimensão educacional sejam lentas e dificultosas.

Uma nova proposta para formação de professores: desafios e perspectivas

Pensar na implantação de um novo modelo de formação de professores requer refletirmos acerca não só das

dificuldades enfrentadas, mas também sobre os desafios que ainda precisam ser vencidos e as perspectivas para o

aperfeiçoamento do trabalho nessa nova direção. Assim, ao ser indagado sobre os desafios que precisam ser

transpostos o pesquisado destaca:

Os grandes desafios a serem vencidos é o desenvolvimento de um trabalho mais integrado,

mais interdisciplinar e mais contextualizado. Uma aproximação efetiva com educação básica.

A instituição precisa se aproximar mais da realidade da educação básica. E também os

cursos aproximarem-se um dos outros. A gente forma licenciado em física, licenciado em

química, licenciado em biologia, etc. Mas na prática eles precisam trabalhar juntos. Sobre as

perspectivas para o trabalho com as PCC temos tomado como exemplos atividades

extracurriculares, como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à docência (PIBID) e

o Programa de Educação Tutorial (PET). Ainda não há uma mobilização para que essa forma

de trabalho também se desenvolva no currículo com as PCC, contudo já existe o sentimento

de necessidade e o despertar dos professores para esta questão. Além disso, o cenário vem

se modificando, professores com formação nas áreas duras têm cada vez mais se

aproximado do conhecimento pedagógico e se dedicado a compreensão e desenvolvimento

de pesquisas na área, novos professores com formação dupla também estão sendo

contatados.

O que podemos perceber é que o desafio de contextualizar e estabelecer um projeto político pedagógico alicerçado na

interdisciplinaridade não é um problema restrito à educação básica, a dificuldade começa desde a formação dos

professores. E isso não é decorrente apenas da herança histórica da nossa educação, mas da própria forma cartesiana

de se produzir o conhecimento e conceber ensino e aprendizagem. De modo que é preciso restabelecer essas ligações

entre o conhecimento através do pensamento complexo (MARIOTTI, 2000), promover o diálogo entre as diferentes

áreas desde a formação de professores. Nesse sentido, acreditamos que a interdisciplinaridade será articuladora do
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processo de ensino e de aprendizagem na medida em que se produzir como atitude (FAZENDA, 1979), como outra

forma de pensar (MORIN, 2005), como princípio para a organização curricular (JAPIASSU, 1976), como fundamento

para o “saber fazer” na prática docente (GADOTTI, 1999), ou ainda como elemento norteador da formação de

professores. Observa-se que apesar de implantadas, há um reconhecimento de que o trabalho com as PCC ainda

precisa avançar bastante em pontos cruciais que subsidiam esses novos componentes, principalmente na

contextualização. Uma possibilidade parece ter sido encontrada, considerando que o entrevistado destaca exemplos de

programas consolidados que já desenvolvem atividades extracurriculares semelhantes ao que propõe as PCC.

Considerações finais

Este trabalho buscou compreende e socializar o processo de implantação das PCC nos cursos de Licenciatura da UFRPE, destacando as dificuldades, os

desafios e as perspectivas em torno desses novos componentes instituídos pelas DCNEB a partir de um olhar histórico. Observou-se que o sistema

organizacional que estamos imersos parece conflitar com a nova proposta de formação, de modo que a concepção de um currículo calcado na

contextualização e em projetos interdisciplinares se apresentam como os maiores desafios.

Ademais, a pouca quantidade de docentes preparados para atuar com as PCC se constitui como um obstáculo ainda sendo transposto, bem como a

aproximação mais eficiente entre universidade e escola, de modo a reconhecer e valorizar essa relação como um campo fértil de formação e produção

de conhecimento, contribuindo para superar a dicotomia entre: conhecimento pedagógico e específico; teoria e prática; pesquisa e ensino.

Observou-se que se vivencia na UFRPE ainda um processo de transição e de encaminhamento para consolidação do trabalho com os referidos

componentes, o que de certa forma é natural, dada as mudanças bastante recentes e dificuldades e limitações do próprio sistema organizacional das

instituições formadoras.

Esta pesquisa também condicionou perceber duas maneiras diferentes de trabalhar as PCC. Isso parece levantar outras questões de pesquisas instigando

novas investigações, no intuito de melhor compreender as influências de uma ou outra opção no processo de formação de professores. Desse modo,

pretendemos, a partir desse estudo exploratório, mergulharmos no âmago das PCC olhando para prática docente e desvelando de que forma esses novos

componentes vem sendo trabalhados.
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