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RESUMO
Esta pesquisa, credenciada no Grupo de Pesquisa em Formação e Prática Pedagógica de Professores de Ciências e
Biologia (FORBIO), traz a análise do Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da
Universidade Federal Rural de Pernambuco. No documento buscamos entender as concepções relacionadas às
Práticas como Componentes Curriculares (PCC) e à avaliação. Para que chegássemos a este objetivo, estabelecemos
categorias de análises para nortear a pesquisa, após isto, foi feita a análise do conteúdo, utilizada como meio de
tratamento dos dados coletados. Dentre os resultados encontrados destacamos que as PCC não se articulam com
outras disciplinas e que as ementas necessitam ser revisitadas, pois se apresentam generalistas.
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ABSTRACT
This research, accredited in Grupo de Pesquisa em Formação e Prática Pedagógica de Professores de Ciências e
Biologia (FORBIO), brings the analysis of the Pedagogical Policy Project Degree in Biological Sciences at the
Universidade Federal Rural de Pernambuco. In the document we seek to understand the concepts related to practices
such as Curricular Components (PCC) and evaluation. To reach this goal, we established categories of analysis to guide
the research, after this, the analysis of the content was made, used as a means of treatment of the collected data.
Among the results we emphasize that the PCC does not articulate with other disciplines and that the menus need to be
revisited as present general.
 
Keywords: Practice as Curricular Components; evaluation; Biology Teacher Education.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Ao longo dos nossos dias somos bombardeados por situações onde devemos escolher qual a melhor forma de se portar
diante de cada circunstância, avaliamos perigos, possibilidades e intenções; ou seja, avaliar é algo inerente ao ser
humano, o fazemos inconscientemente, e nossas ações refletem diretamente os resultados do que foi avaliado,
conforme corrobora Coutinho (2013, p.11), quando afirma que “as nossas ações fundamentam-se em juízos de valor
sobre o mundo que nos cerca: a natureza, a sociedade em que vivemos, o futuro a ser vivido, as relações com as
pessoas, a vivência”. Tal pensamento é coerente também ao de Luckesi (2011), pois o mesmo afirma que avaliar é
condição inerente ao ser humano.
            Segundo Hoffmann (1999), a prática avaliativa é um fenômeno com características fortemente reprodutivistas.
Portanto, além de levarem consigo suas vivências e aprendizagem ao longo do tempo, os licenciados tendem a
reproduzir o que aprenderam nas instituições formadoras de ensino. Por isso a importância de uma formação inicial e
continuada, pois ela permite uma reconstrução das concepções dos docentes no que se refere ao processo
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ensino-aprendizagem, e em especial à avaliação.
            Vale ressaltar que existem diferenças entre avaliação e verificação de aprendizagem. Na avaliação, existem
várias possiblidades para os resultados identificados, pode-se oferecer oportunidade de melhora, podem-se identificar
desvios de aprendizagem ou dificuldades, e trabalhar com os estudantes para superá-las para que possam construir
efetivamente sua aprendizagem. Uma avaliação demanda uma decisão frente os resultados, direciona o objeto, pois
proporciona o desenvolvimento e inclusão do estudante, já que o erro é encarado como oportunidade de melhoria a
partir de uma reflexão e reorientação, ou seja, a avaliação contribui para a formação; já a verificação é uma ação que
petrifica o objeto, não gera possibilidades, estagna, pois ela é discriminatória e se pauta na reprodução de um modelo
excludente (COUTINHO, 2013).
            Sendo assim, a prática docente deve tomar direção em um processo que é contínuo, propiciando o
desenvolvimento dos estudantes. Nos cursos de nível superior existem os componentes curriculares específicos da área
de atuação daquele profissional, os componentes curriculares didático-pedagógicos e há ainda os componentes
curriculares que relacionam os conteúdos específicos com os didático-pedagógicos que são as Práticas como
Componentes Curriculares (PCC), as quais exercem um papel essencial no processo de superação do senso comum
pedagógico. As PCC compõem uma atividade obrigatória nos cursos de formação de professores, “[...] que deve ser
planejada a partir da elaboração do projeto pedagógico e seu acontecer deve se dar desde o início da duração do
processo formativo e se estender ao longo de todo o curso” (PARECER CNE/CP, nº 28/2001).
            Os docentes que atuam na formação de professores acabam por influenciar as futuras práticas pedagógicas dos
estudantes e, por isso, no contexto das PCC, faz-se necessária uma reflexão acerca das concepções de avaliação,
critérios e instrumentos avaliativos utilizados pelos docentes, com o objetivo de superar as práticas avaliativas pautadas
nos paradigmas reprodutivistas. Portanto, esta pesquisa torna-se pertinente por buscar indícios no Projeto Político de
Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal Rural de Pernambuco de uma
avaliação formativa que norteiem as práticas dos professores no âmbito das Práticas como Componentes Curriculares.
Os resultados obtidos possibilitarão sugestões de melhorias nas PCC e identificação mais precisa das reais
consequências da presença ou não de uma avaliação não formativa para os estudantes de licenciatura da nossa
instituição, visando sempre uma construção de conhecimento efetiva.
            Uma das formas de se buscar indícios sobre o entendimento que há sobre a avaliação e  Práticas como
Componentes Curriculares de um determinado curso é através da análise do seu Projeto Político Pedagógico. Este
documento é capaz de nos revelar as concepções, intenções e identidade que são base para a construção de outros
documentos institucionais (ALBERTO; BALZAN, 2008). Sendo assim, o PPC é uma ação intencional, realizada com
vários departamentos que constituem determinado curso e, por isso, trata-se de um compromisso assumido
coletivamente (VEIGA, 2008).
            Partindo disso, a nossa pesquisa tem como Objetivo Geral analisar o Projeto Político Pedagógico do Curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal Rural de Pernambuco em relação às Práticas como
Componentes Curriculares e à avaliação. Esta pesquisa foi realizada no âmbito do Grupo de Pesquisa em Formação em
Prática Pedagógica de Professores de Ciências e Biologia (FORBIO/UFRPE). Os nossos objetivos específicos são:

• Analisar a concepção de educação e de avaliação no que diz respeito ao ensino de Ciências e Biologia;
• Identificar a concepção presente no PPC em relação às PCC;
• Mapear a contribuição das PCC para o perfil do egresso delineado no PPC.

 
METODOLOGIA
Considerando que a pesquisa apresenta perspectiva qualitativa-descritiva (OLIVEIRA, 2005), a análise de conteúdo foi
utilizada como meio de tratamento dos dados coletados. Bardin (1994) nos diz que a análise do conteúdo consiste, de
forma geral, na identificação dos discursos e identificação de categorias comuns considerando o contexto da pesquisa
que está sendo realizada. Elencamos as categorias abaixo para exploração após a pré-análise realizada:

1. Concepção de Educação no que diz respeito ao ensino de Ciências e Biologia;
2. Teóricos que fundamentaram o PPC;
3. Presença de representantes de todas as áreas e departamentos;
4. Focos de interesse priorizados;
5. Concepção das PCC;
6. Quantidade de PCC e carga horária de cada uma;
7. Coerência das ementas com a Legislação;
8. Referenciais teóricos nos programas das PCC;
9. Relação da PCC com outras PCC, com as disciplinas específicas e com os Estágios Supervisionados
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Obrigatórios;
10. Concepção de avaliação nas PCC;
11. Contribuição da PCC para o perfil de egresso delineado no PPC.

 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO
            O PPC do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFRPE foi reformulado em 2006 motivado pelo
diagnóstico presente no parecer da Comissão de Avaliação do Ministério da Educação, no ano de 2000.
Diagnosticou-se que o ensino era bastante tradicional “estruturado em torno da demonstração de experimentos
científicos” (PPC, p. 18, 2006), com ênfase na figura do professor, sendo este o “elemento central na transmissão de
conteúdos” (PPC, p. 18, 2006).
Além disto, consta entre os elementos determinantes do modelo anterior ao atual PPC que a relação professor-aluno é
verticalizadora, onde o professor “detém o poder decisório quanto à metodologia, conteúdo, avaliação, forma de
interação na aula etc.” (Idem, p.18); consta também que a avaliação é realizada predominantemente visando à exatidão
da reprodução do conteúdo comunicado em sala de aula.
Em relação à primeira categoria elencada, concepção de educação, Araújo (2012, 2015), afirma que ela diz respeito à
compreensão da universidade “quanto ao papel desenvolvido pela educação para os sujeitos e para a sociedade” (p.
106, 2012). No projeto político e pedagógico do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas consta que há uma
“formação generalista, humanista, crítica e reflexiva” (p.23, 2006), ou seja, busca-se um profissional capaz de observar
e refletir sobre o “todo”, capaz de visualizar as diversas conexões existentes ao observar um único ponto, de forma
ampla e não limitado a especificidades.
 O termo “formação humanista”, segundo Carvalho (2010, p. 58), diz respeito ao “processo educativo no qual o ensino
não se limita à transmissão de informações e ao desenvolvimento de capacidades, mas funda-se no compromisso com
o cultivo de princípios éticos e com a formação de um sujeito” e, de fato, esta transmissão de informações foi um dos
itens diagnosticados como um dos elementos determinantes do modelo do curso que motivou a reforma do mesmo.
 A formação crítica e reflexiva, diz respeito à formação do aluno para que ele seja capaz de realizar mudanças
significativas na sua forma de ensinar e aprender. Para Borges (2002, p. 210) “[...] a reflexão crítica é emancipatória,
porque liberta as visões acríticas, os hábitos, as tradições e os costumes não questionados, as formas de coerção e de
dominação [...]”.
            Contudo, a partir da concepção de educação, podemos inferir a respeito do tipo de avaliação que deveria ser
realizada com os discentes, pois, se o objetivo é uma educação de formação humanista, crítica e reflexiva, a avaliação
pode contribuir decisivamente para este fim. Além disto, ela “permite mensurar até que ponto as expectativas do
educador, do educando e da sociedade estão sendo atendidas” (COUTINHO, p. 11, 2013), ou seja, a avaliação pode
dar o feedback necessário ao processo ensino-aprendizagem.
            Uma avaliação pautada no diálogo, que visa contribuir e elucidar, partilhar ideias entre seus alunos, onde o erro
é um elemento positivo, caracterizado como um momento de reflexão (COUTINHO, 2013) vai fazer com que haja uma
correlação direta entre o que o discente tem e o que ele vai precisar desenvolver (GARCÍA, 1999).
            Portanto, a avaliação da aprendizagem objetiva a transformação social através da “formação de cidadãos
críticos, participativos e propositivos. Para isto é importante atentar para a necessidade de coerência entre a avaliação,
planejamento e execução” (COUTINHO, p.25, 2013).
Em relação aos teóricos que fundamentam o Projeto Político Pedagógico do Curso, não há referências aos teóricos da
educação no texto do documento, o que há são referências às resoluções e ao parecer que motivaram a reforma do
curso e elaboração do Projeto Político Pedagógico (UFRPE, 2006, p. 21), são elas:
CNE/CP1/2002 (de 18/02/2002): que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da
Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena; CNE/CP2/2002 (de 19/02/2002): que
institui a duração e a carga horária dos Cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da
Educação Básica em nível superior; CNE/CES1/2002 (de 11/03/2002): que estabelece as diretrizes curriculares para os
cursos de Ciências Biológicas; CEPE 313/2003 (de 15/10/2003): que regulamenta a sistemática de elaboração e
reformulação do Projeto Político Pedagógico dos Cursos de Graduação da UFRPE; O Parecer CNE/CES 1302/2001 (de
06/11/2001): que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de Ciências Biológicas.
Quanto à presença de representantes de todas as áreas e departamentos, embora as áreas e conteúdos básicos para o
Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas sejam Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas e da Saúde,
Ciências Humanas e Sociais (UFRPE, 2006 p.21), os docentes integrantes da Comissão de Elaboração do Projeto
Político Pedagógico representam apenas quatro áreas: zoologia, botânica, morfologia/ fisiologia animal, ecologia e
educação. Embora a construção de um Projeto Político Pedagógico, pautado na gestão democrática, deva envolver

21/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/praticas_como_componentes_curriculares_e_avaliacao_na_formacao_de.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.3-8,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



ampla participação dos diferentes segmentos e áreas, a presença de representantes de apenas quatro subáreas pode
fazer com que questões importantes deixem de ser contempladas e pode levar a uma maior priorização de
determinadas áreas em detrimento de outras.
            Quanto à Compreensão das Práticas como Componentes Curriculares, o documento nos dá a ideia de que as
práticas nos permitem extrapolar o universo da sala de aula através da busca pela relação entre os conteúdos
biológicos e a realidade, esta preocupação é, portanto, de suma importância já que esta relação é uma condição que
traz melhorias significativas no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes do curso de licenciatura e também,
futuramente, trará contribuições significativas para os alunos dos docentes em formação, além disso, a reflexão crítica
sobre a prática “[...] se torna uma exigência da relação Teoria-Prática sem a qual a teoria pode vir virando blá-blá-blá e a
prática, ativismo” (FREIRE, 1996, p.24).
Sobre as práticas de ensino, o documento nos diz que: “As disciplinas de prática não são concebidas envolvendo
apenas atividades docentes, pois visam instrumentalizar o aluno a partir de um multirreferencial.” (UFRPE, 2006 p.59),
ou seja, nas práticas, os estudantes devem ser convidados a perceber as diferentes variáveis, influências e abordagens,
que levam a uma compreensão de determinado fenômeno, diferentemente da abordagem fragmentada, cartesiana. O
documento também afirma que:
A prática de ensino não é vista apenas como um processo instrucional relativo aos conteúdos biológicos e de ensino,
mas uma incorporação dos processos culturais locais e nacionais, bem como os cenários atuais que produzem
elementos ligados à Biologia, quais sejam literatura, cinema, televisão, música, jogos, teatro entre outros (Idem, p. 59).
            Neste sentido, Gómez (p.143, 1988 apud GARCÍA, 1999) diz que “a prática é concebida como espaço curricular
especialmente delineado para aprender a construir o pensamento prático do professor em todas as suas dimensões” daí
a necessidade das PCC se constituírem um ponto importante e condição sine qua non para uma boa formação; ainda
sobre este aspecto, o Parecer do Conselho Nacional de Educação afirma que:
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 prática e
pela teoria como momentos de um dever mais amplo, consistindo a prática no momento pelo qual se busca fazer algo,
produzir alguma coisa e que a teoria procura conceituar, significar e com isto administrar o campo e o sentido desta
atuação (CNE/CP28, p.9, 2001).
Diante do que é posto pelo Conselho Nacional de Educação e o que afirma o PPC do Curso de Licenciatura em Biologia
da UFRPE, entendemos que tanto a aproximação dos futuros docentes com seus respectivos discentes em relação ao
seu contexto e vivências, quanto a necessidade de consolidação da teoria, prática e pedagogia devem estar bem
interiorizados nos futuros docentes. A este respeito García (1999 p.91) afirma que:
[...] é necessário que os professores estejam sensibilizados para conhecer as características socioeconômicas e
culturais do bairro, as oportunidades que oferece para ser integrado no currículo, as expectativas dos alunos etc.
Para isso é imprescindível criar nos futuros professores uma necessidade de se estabelecer estes links com a realidade
enquanto ele ainda estiver na sua formação inicial (GARCÍA, 1999). O mencionado autor destaca também o
conhecimento do contexto como um dos conhecimentos de grande importância para o professor. Esta ideia permite ao
mesmo adaptar os conteúdos disciplinares às condições reais da escola; pois, estreitamente relacionado ao
“conhecimento do contexto” está o “conhecimento sobre os alunos”.
O autor nos lembra que, para que haja esta aproximação do professor da realidade em que ele vivencia, é necessário
desenvolver nos futuros docentes “uma disposição favorável para ter em conta estes aspectos” (1999 p.91). É neste
contexto que as PCC se constituem também como oportunidade para promover esta aproximação do futuro docente e a
realidade em que ele irá atuar, além disto, mais uma vez, a questão da avaliação é um ponto importante, pois ela pode
revelar como esta contextualização deve ser feita e  a partir de quê.
Quanto à Quantidade de Práticas como Componentes Curriculares e respectivas cargas horárias, elas estão em número
de 8 no PPC, quais sejam: Práticas de Ciências (30h), Morfologia e Fisiologia (60h), Saúde e Epidemiologia (30h),
Biologia Vegetal (60h), Biologia Animal (60h), Genética (60h), Ecologia (60h) e de Biologia (45h). Os autores e livros
base são os mesmos para todas as práticas, entretanto, em algumas disciplinas como Prática de Biologia Vegetal,
Prática de Biologia Animal e Prática de Genética, foram acrescentadas algumas referências específicas. A bibliografia
básica encontrada é: Barbieri (2002); Barbieri, Sicca e Carvalho (2001); Freitas (2002); Krasilchik (2004); Zoboli (2002).
Chama-nos a atenção o fato destes referenciais terem mais de dez anos de publicação e também o fato de não serem
autores de referência na área de ensino de ciências e biologia.
            Sobre coerência das ementas com a legislação, podemos observar que, assim como prevê o Conselho Nacional
de Educação, as PCC estão presentes no decorrer de todo o curso, desde o seu início, fazendo jus ao que preconiza a
Resolução CNE/CP1 de 18 de fevereiro de 2002 em seu 12º artigo que diz: “A prática deve estar presente desde o início
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do curso e permear toda a formação do professor” (p.5).
            Em relação à carga horária das PCC, o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da URPE, dispõe do total
de 435 horas, que é mais do que o a legislação sinaliza como mínimo. O Art. 65 da LDB estabelece o mínimo de 300
horas para as práticas (1996), porém, devido a sua necessidade na formação inicial e diante das novas demandas da
sociedade fez-se necessário uma ampliação da carga horária destinada às práticas de ensino, acrescentando a ela mais
1/3 (um terço) desta carga, totalizando um mínimo de 400 horas, conforme nos explica o Parecer do Conselho Nacional
de Educação:
[...] As trezentas horas são apenas o mínimo abaixo do qual não se consegue dar conta das exigências de qualidade.
Assim, torna-se procedente acrescentar ao tempo mínimo já estabelecido em lei (300 horas) mais um terço (1/3) desta
carga, perfazendo um total de 400 horas (CNE/CP28, 2001, p.9).
As práticas de ensino, de acordo com o documento da UFRPE, “visam instrumentalizar o aluno a partir de um
multirreferencial” (2006, p.59), ou seja, as disciplinas buscam observar a pluralidade e heterogeneidade que há na
sociedade, tendo em vista os aspectos biológicos e de ensino (UFRPE, 2006), contudo, as ementas das PCC não nos
trazem as informações necessárias para entender especificamente quais instrumentos e não deixa muito claro os
objetivos. As informações estão muito generalizadas, explicam apenas que levarão em consideração a “realidade social
e educacional, bem como as exigências curriculares para o ensino básico” (2006, p. 48-52) e, este trecho descrito é
exatamente o mesmo em todas as ementas das disciplinas de PCC, as modificações que existem de uma para as
outras são para evidenciar a que disciplina específica determinada PCC está relacionada, ou seja apresenta objetos de
estudo diferentes, o que parece-nos incoerente. Isto nos leva a concordar que existem alguns entraves nas práticas,
conforme afirma Zeichener (1990, apud GARCÍA, 1999, p.98-99) quando diz que uma das limitações é termos a
[...] concepção das práticas como uma aprendizagem não estruturada nem organizada, de tal forma que se assume que
desde que coloquemos os alunos com bons professores (segundo o programa), algo de bom ocorrerá.
                Isto pode ser observado na falta de ementas específicas para cada disciplina, ou seja, não há informações
suficientes para entendermos exatamente qual a abrangência da disciplina, sendo assim, tanto o docente responsável
pela disciplina quanto os discentes ficam sem um “norte”; a situação torna-se muito pior, no caso da disciplina Prática
em Biologia, pois não encontramos no documento nem a sua ementa, além disso, esta disciplina sequer está presente
no quadro da Matriz Curricular apresentada no documento, embora faça parte das disciplinas obrigatórias do curso.
Quanto à Relação das PCC com outras PCC, com disciplinas específicas e com os estágios supervisionados, não foram
encontrados indícios desta relação. Dessa forma, se faz necessário que haja uma integração entre as práticas e todos
os outros momentos que compõem o curso de formação inicial, ou seja, o conhecimento prático e teórico não devem
mais ficar isolados, esta fragmentação (clara separação entre conhecimentos psicopedagógicos e disciplinares) pode
levar, em alguns casos, os futuros professores a “acreditarem que os conhecimentos disciplinares são os realmente
importantes, e que e a experiência, e não os conhecimentos psicopedagógicos, que realmente os formam” (BRITZMAN,
1991 apud GARCÍA, 1999, p. 96). Podemos perceber também, que esta falta de relação entre as disciplinas evidenciam
outro problema: a falta de interdisciplinaridade, embora evidente no texto do PPC e destacado como um dos focos de
interesse priorizados, não há evidencias desse “intercâmbio mútuo e integração entre várias ciências” (PIAGET, 1981,
p.52) que é a definição de interdisciplinaridade, como recomendação em relação às PCC.
            Sobre a concepção de avaliação, o documento não apresenta nenhum tópico dedicado à avaliação dos
discentes, apresenta apenas os objetivos do curso (perfil do egresso), ou seja, as competências e habilidades que
deverão ser criadas, contudo, não nos informa quais os instrumentos que serão utilizados para se constatar se as metas
foram ou não atingidas em relação aos discentes. O texto faz referência apenas à avaliação do curso, quando afirma
que “após a implantação, o curso será avaliado semestralmente envolvendo representantes dos alunos e docentes para
discussão das principais dificuldades com relação à operacionalização (horizontal e vertical) da matriz curricular”
(UFRPE, 2006, p. 66).
Esta forma de avaliação institucional corrobora com o que García (1999, p.104) afirma sobre a avaliação de uma
instituição de formação de professores: “a avaliação é um processo vasto e complexo que supõe a necessidade de
recolher informação de diferentes momentos, com diferentes finalidades”.
 O documento segue afirmando que ao término de cada ano, até a conclusão da primeira turma:
[...] serão realizadas jornadas pedagógicas para avaliar os progressos, fraquezas e qualidades da nova proposta
curricular. Além disso, a avaliação também levará em consideração o Plano Institucional de Avaliação que se encontra
em elaboração com comissão de trabalho já constituída (Idem, p.66).
            Entretanto, em relação a avaliação dos discentes, o documento, ao relatar o diagnóstico da situação anterior à
reforma do curso, afirma que
A avaliação é realizada predominantemente visando à exatidão da reprodução do conteúdo comunicado em sala de
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aula. Mede-se, portanto, pela quantidade e exatidão de informações que se consegue reproduzir (UFRPE, 2006, p.19)
            Podemos perceber que a avaliação, desta forma, faz parte do paradigma tradicional, onde a avaliação busca
respostas prontas e que visam a reprodução do conteúdo, valorizando a memorização, repetição e exatidão
(BEHRENS, 2005).
            Por outro lado, quando encontramos no documento afirma que “o atual paradigma de ensino torna-se pouco
eficaz e até mesmo inviável” (UFRPE, 2006, p.11,) ou que “a matriz curricular foi concebida com base nos princípios da
flexibilidade e horizontalidade” (Idem, p.7 – grifo nosso), nos leva a inferir que os processos de avaliação discente
também deverão sofrer mudanças, abrindo a possibilidade para uma forma de avaliar preocupada com o
desenvolvimento e inclusão do estudante.
            Sobre as contribuições das PCC para o perfil do egresso, elas podem, sim, contribuir para o perfil do egresso
desde que:
[...] respondam a determinadas condições, entre as quais se destacam: que os professores em formação melhorem as
suas disposições e competências para desenvolver a aprendizagem; que aprendam a questionar o que vêem, o que
pensam e o que fazem; que vejam os limites da justificação das suas decisões e ações em termos de ‘ideias
relacionadas’ ou controle de classe; e que compreendam a experiência como um princípio em vez de entenderem como
um momento culminante da sua aprendizagem (FEIMAN e BUCHMANN, 1987 apud GARCÍA, p.99, 1999).
Ou seja, as PCC só trarão contribuições efetivas se conseguirem criar no aluno um espírito crítico-reflexivo a respeito
dos conteúdos vivenciados, se conseguirem enxergar nas práticas um meio de enriquecimento e instrumentalização
para a prática docente futura, percebendo a necessidade de contextualização e integração de todos os conhecimentos
construídos durante a graduação.
Kagan (1992, apud GARCÍA, 1999, p.99) afirma que as instituições de formação de professores “têm de contemplar
mais conhecimentos procedimentais, esquemas estratégicos de ação, em vez de se limitarem a transmitir
conhecimentos proposicionais”. As ementas das disciplinas de prática “visam à instrumentalização dos conteúdos
ministrados” (UFRPE, 2006 p.52) às respectivas áreas da prática e levam em consideração a “realidade social e
educacional, bem como as exigências curriculares para o ensino básico” (Idem, p.52).
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
            A partir da análise mais profunda sobre o que o Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em
Biologia da UFRPE preconiza e o que é encontrado nas ementas e concepções das Práticas como Componentes
Curriculares, podemos perceber que, embora o documento preze pela interdisciplinaridade, as PCC apresentam uma
ideia de disciplina fragmentada, meramente instrumentalizadora. Encontramos ementas vagas, com informações
generalizadas, sem especificação de instrumentos nem objetivos claros. Além disso, não foram constatadas nenhuma
relação entre PCC e Estágios Supervisionados, o que torna mais evidente a fragmentação do ensino e a incoerência
entre foco de interesse priorizado da Universidade e o que é realmente feito.
            Estas práticas só poderão atingir seu objetivo de contribuir efetivamente para a formação dos futuros formadores
quando trouxerem uma reconhecida melhoria de competências e forem capazes de criar no estudante um espírito
crítico-reflexivo sobre o que é vivenciado em sala de aula.
            Em relação à avaliação dos discentes, ela parece não ter o destaque que deveria, visto que sequer há alguma
menção de como ela é realizada no documento da UFRPE, pudemos perceber apenas a preocupação com a avaliação
geral do curso em termos de gestão, por outro lado, sabemos que o sucesso de um curso como um todo depende de
bons instrumentos de avaliação para com os seus discentes e de avaliadores bem preparados e preocupados, já que é
ela quem pode determinar pontos de partida, caminhos e metas.
 

REFERENCIAS
ALBERTO, J. L. M.; BALZAN, N. C. Avaliação de projeto político-pedagógico pelos funcionários: espaços e
representatividade. Avaliação (Campinas),  Sorocaba ,  v. 13, n. 3, p. 745-776, Nov.  2008 .   Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-40772008000300007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em  30 
Mai  2015. 
 
ARAÚJO, M.L.F. O quefazer da educação ambiental crítico-humanizadora na formação inicial de professores de biologia
na universidade. 2012. 240 f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação,
Universidade Federal de Pernambuco, Recife.
 

21/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/praticas_como_componentes_curriculares_e_avaliacao_na_formacao_de.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.6-8,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



______. A educação ambiental crítico-humanizadora na formação de professores de biologia. Recife: Editora da
UFPE, 2015.
 
BALLESTER, M. Avaliação como apoio à aprendizagem. 8. ed. São Paulo: ArtMed, 2003.
 
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1994.
 
BEHRENS, M. A. O paradigma emergente e a prática pedagógica. 3. ed. Curitiba: Universitária Champagnat, 2003.
 
BORGES, R. de C. M. B. O professor reflexivo-crítico como mediador do processo de inter-relação da leitura-escrita. In.:
PIMENTA, S. G.; GHEDIN, E. Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. 2. ed. São Paulo: Cortez,
2002, p. 187 a 201.
 
BRASIL. Lei 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. Dispões sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário
Oficial da União, Brasília, 23 de dezembro de 1996.
 
_____. Parecer nº28 do Conselho Nacional de Educação/Câmara Plena de 02/10/2001, que dá nova redação ao
Parecer CNE/CP nº 21/2001, que estabelece a duração e a carga horária dos cursos de Formação de Professores da
Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Diário Oficial da União, Brasília, 18 de
janeiro de 2002. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/028.pdf> Acesso em 02 de mar. 2015.
 
_____. Resolução nº 1 do Conselho Nacional de  Educação de 18 de fevereiro de 2002. Institui Diretrizes Curriculares
Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação
plena. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de abril de 2002. Disponível em: <
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/res1_2.pdf>. Acesso em: 02 de mar. 2015.
 
CARVALHO, J. S. F.  A herança humanista. Revista Educação - Coluna Contraponto, São Paulo,  v. 155, p. 58 - 58, 01
mar. 2010. Disponível em: < http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/155/artigo234734-1.asp> Acesso em: 05 de mar.
2015.
 
COUTINHO, A.S. A avaliação no ensino de Biologia sob a perspectiva da dodiscência. 2013. 76f. Trabalho de
Conclusão de Curso (Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas) – Universidade Federal Rural de
Pernambuco. Recife, Pernambuco, 2013.
 
CUNHA, M. I. da. O professor universitário na transição de paradigmas. 2. ed. São Paulo: Junqueira e Marin, 2005.
______. A universidade: desafios políticos e epistemológicos. In: ______(Org.). Pedagogia universitária: energias
emancipatórias em tempos neoliberais. São Paulo: Junqueira e Marin, 2006, p. 13-29.
FREIRE, P.  Pedagogia da esperança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.
 
GARCIA, C. M. Formação de professores: para uma mudança educativa. Portugal: Porto,
1999.
 
HOFFMANN. J. Pontos & contrapontos: do pensar ao agir em avaliação. Porto Alegre: Mediação, 1999. 
 
LUCKESI, C.C. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. São Paulo: Cortez, 2011.
 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO. Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas. Recife, 2006.
 
OLIVEIRA, M. M. Como fazer pesquisa qualitativa. Recife: Bagaço, 2005. 
PIAGET, J. Problémes Géneraux de la Recherche Interdisciplinaire et Mécanismes Communs. In: PIAGET, J.
Épistémologie des Sciences de l&39;Homme. Paris: Gallimard, 1981.
 
SAVIANI, D. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2008. 

21/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/praticas_como_componentes_curriculares_e_avaliacao_na_formacao_de.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.7-8,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



VEIGA, Ilma P. A. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção coletiva. In: VEIGA, Ilma P. A. (Org.).Projeto
político-pedagógico da escola: uma construção possível. Campinas: Papirus, 2002. p. 11-35. (Coleção Magistério:
formação e trabalho pedagógico)
 
 

Estudante do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFRPE, bolsista PIC do Grupo de Pesquisa em
Formação e Prática Pedagógica de Professores de Ciências e Biologia (FORBIO). Email: andressa.biology@gmail.com
 
Estudante do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFRPE, bolsista PIBIC do Grupo de Pesquisa em
Formação e Prática Pedagógica de Professores de Ciências e Biologia (FORBIO). Email: 
crispimyasmin2013@gmail.com
 
Professora do Departamento de Educação da UFRPE, Doutora em Educação. Pesquisadora da Cátedra Paulo Freire da
UFPE. Líder do Grupo de Pesquisa em Formação e Prática Pedagógica de Professores de Ciências e Biologia –
FORBIO/UFRPE. E-mail: monica.folena@gmail.com
 

Recebido em: 05/07/2015
Aprovado em: 06/07/2015
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

21/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/praticas_como_componentes_curriculares_e_avaliacao_na_formacao_de.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.8-8,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio


