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Resumo 
O estudo busca identificar limites e possibilidades na relação teoria-prática no 
programa Residência Pedagógica, destacando a importância do Programa 
Residência Pedagógica (RP) e a necessidade fomentar a discussão sobre o mesmo. 
Considerando ser o primeiro ano do programa, faz sentido essa discussão com o 
objetivo de compreender, em que medida o programa RP possibilitou aos residentes 
experiências significativas em seu processo formativo, ou seja, A metodologia 
consistiu nas observações e imersões no contexto pesquisado, relatos de experiência 
no diário de bordo das vivências durante a participação no programa. Como 
resultados, podemos concluir, por meio das experiências vivenciadas em sala de aula, 
tanto na observação, quanto na regência, que as experiências práticas contribuem de 
forma singular para a formação do pedagogo, uma vez que são postas situações reais 
que exigem decisão considerando as limitações próprias da sala de aula e, ainda, a 
importância do movimento dialético entre as dimensões teórico e práticas da atividade 
do professor, exercício fundamental no processo formativo do futuro docente. 
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Introdução  

 

Este relato de experiência tem por objetivo Identificar limites e 

possibilidades na relação teoria-prática possibilitadas no programa Residência 

Pedagógica1. Para tanto, busca apresentar as experiências vivenciadas, por meio de 

observações e imersão, pelos estudantes do curso de Pedagogia por meio da prática 

pedagógica em turmas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O relatório 

                                                
1   O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política Nacional de 

Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos 
cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, a partir 
da segunda metade de seu curso. Articulada aos demais programas da Capes compõem a Política 
Nacional. 
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apresentará experiências realizadas ao longo do período de vivência2, a fim de 

relacionar a teoria com a prática. Considerando que o programa ainda está em curso, 

as experiências selecionadas representam parte do que está sendo desenvolvido no 

Colégio de Aplicação Campus UEL – Colégio Professor José Aloísio Aragão. 

A Residência Pedagógica compreende atividades como momentos 

de estudo teórico, reuniões semanais de discussão das práticas, encontros mensais 

de formação com todos os alunos do programa, práticas de observações das turmas, 

reflexão das situações observadas, planejamento das intervenções, discussões sobre 

as propostas, intervenções e síntese do processo desde o planejamento até sua 

execução. 

O programa possui características bastante específicas que o 

diferencia do estágio curricular obrigatório do currículo no curso de Pedagogia. Além 

da carga horária ser ampliada, os residentes também possuem encontros semanais 

realizados coletivamente corroborando com a importância da coletividade e seu 

aspecto de troca de experiência e reflexões sobre as experiências vivenciadas. 

Essa possibilidade de formação prática está documentada por meio 

do edital CAPES nº 06/20183. Este dispõe da concepção do programa, assim como 

outros itens que norteiam a forma como será a condução do mesmo. Trata de uma 

proposta de organização de atividades para o ano 2018/2020, sendo o mesmo 

pensado da seguinte maneira: 60 horas dedicadas a ambientação na escola com o 

objetivo de conhecer as características da mesma e iniciar a preparação do Plano de 

Atividade da Residência. Após este primeiro momento o programa contempla 320 

horas destinadas à imersão na escola e as regências,por fim 20 horas para a 

produção do relatório final e 40 horas destinadas à avaliação e socialização das 

experiências vividas.  

Embora o programa da Residência Pedagógica não seja um estágio 

curricular, e ainda que tenha suas principais características e objetivos expandidos, 

apresenta, em alguma medida, configurações paralelas ao estágio. Do ponto de vista 

pedagógico e formativo, corroborando nossa compreensão deste importante período 

                                                
2 Foram selecionadas para este trabalho duas regências como recorte. Embora as regências tenham 
ocorrido em todas as turmas do 1° ao 5° ano, não há condições de todas serem apresentadas neste 
momento  
3 EDITAL CAPES nº 06/2018 PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA Chamada Pública para 
apresentação de propostas no âmbito do Programa de Residência Pedagógica.  



de formação, concordamos com o posicionamento das autoras Silva, Paschoal e Leite 

(2014): 

 

Neste sentido, o estágio se constitui como reflexão da prática docente 
e possibilidade de ressignificação da identidade e formação contínua. 
O estágio consiste em dar significação às experiências, contribuindo 
para uma tomada de consciência individual e coletiva, as atividades 
são de extrema importância para a formação da profissional da 
infância. Algo importante a destacar na prática desta disciplina é que 
as estagiárias4 devem ter a possibilidade de experimentar e construir 
seu papel de professoras-pesquisadoras, colocando em prática sua 
capacidade de ler a realidade, detectar a necessidade de intervenção 
a partir da reflexão do cotidiano das escolas infantis. (SILVA, 
PASCHOAL e LEITE, 2014, p. 19) 
 

Esta possibilidade de formação prática, advinda do programa, é 

composta por atividades realizadas pelos estudantes com o objetivo de aproximar a 

teoria discutida ao longo das aulas às vivências permitidas por meio da Residência 

Pedagógica. A imersão na escola contribui permitindo que os residentes tenham 

contato com o que acontece cotidianamente nos espaços escolares da Educação 

Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Em nosso caso específico o 

programa acontece nos Anos Iniciais (1° ao 5° ano). 

Durante a residência os alunos realizam observações da prática 

docente, participam de atividades de interação, análise e produção de conhecimentos 

sobre os diversos campos de atuação do professor e/ou pedagogo. Assim sendo o 

programa é uma forma de contribuir com a formação dos futuros professores e 

oportunizar ao estudante o início da experiência profissional nas suas diferentes áreas 

de atuação (UEL, 2013, p 02). 

Sobre a atuação docente, Zabalza (1994) aponta a dimensão, 

pensamento que compartilhamos, das dificuldades que irão acontecer na prática. 

Essas dificuldades não cabem na teoria, pois são fenômenos de uma relação real que 

                                                
4 A citação apresentada é ipsis litteris, embora enquanto pesquisadores discordemos e entendamos 
que se faz necessário um movimento constante de desconstrução da narrativa histórica da 
feminilização da Pedagogia. Esse processo de feminilização foi construído com bases machistas que 
pretendiam à mulher atividades maternas de cuidado e assistência com as crianças enquanto aos 
homens cabiam atividades consideradas mais complexas e de maior responsabilidade. Ainda nessa 
perspectiva, historicamente lembramos da Educação no Brasil onde a profissão de professor nunca 
ofereceu salários atrativos e os homens que concluíram o curso de Pedagogia acabaram por buscar 
profissões com salários maiores e as mulheres assumindo as vagas de professora. 



se estabelece entre os atores do processo educativo, ou seja, é a vida real 

acontecendo no cotidiano das salas de aula. Segundo o autor: 

 

[...] o encontro com a realidade em sala de aula, aflora dificuldades na 
relação professor-aluno-formação-sociedade e as interações muitas 
advindas do processo de ensino-aprendizagem, pois a dinâmica de 
funcionamento de uma aula se desenvolve meio ao enfrentamento de 
dilemas, ou mais propriamente, meio a espaços problemáticos 
(ZABALZA, 1994, p.63). 
 

Um dos grandes desafios que os estudantes de pedagogia enfrentam 

é a dissimilitude entre a realidade que ele encontrará no estágio e a teoria 

apresentada pelos professores em sala de aula durante o curso, considerando ainda 

que a prática docente na academia é majoritariamente voltada para o embasamento 

teórico, e neste sentido a prática do aluno é um momento de extrema importância. 

No entanto há que se observar a importância destes dois momentos 

da formação. A prática exigirá do professor um saber teórico para que este tenha 

condições de significar e ressignificar a prática à luz da teoria. Compreendendo os 

processos por meio da teoria, quando o professor estiver nos momentos de prática, 

ele terá condições de intervir nos processos de forma crítica (PIMENTA, 2005). 

Ainda sobre a importância dos momentos de prática, eles permitem 

para além do ganho formativo do aluno, o atendimento ao que normativas para a 

formação inicial do professor vem discutindo e propondo. É o caso que se pode 

observar na DCN de 2001, ao tratar da necessidade que os professores possam 

conhecer diversas faixas-etárias das crianças compreendendo as especificidades que 

estas irão exigir. Por meio da Residência Pedagógica, assim como nos estágios, os 

alunos passam por diversas turmas e podem entrar em contato com situações de 

idades específicas (BRASIL, 2001a). 

 

Metodologia  

 

A proposta metodológica do Programa Residência se deu por meio 

da divisão do trabalho em três momentos, a saber a imersão, observação e 

intervenção-regência. Primeiramente buscou-se na teoria subsídios que permitissem 

sustentar o trabalho e junto com as leituras foram realizados momentos de formação 

com a equipe da coordenação do programa e convidados que contribuíram para a 



formação e suporte no trabalho de campo. Em um segundo momento foi organizado 

um calendário para a atuação dos residentes de modo que fosse contemplada a carga 

horária prevista no projeto, atendendo tanto os momentos de observação como os 

destinados à regência, produção de materiais, produção científica, entre outros. 

Organizadas as demandas teóricas e burocráticas foi possível ir a campo. 

O início dos trabalhos na escola se deu pela imersão, sendo possível 

um primeiro contato para conhecimento dos espaços, quantidade de alunos, rotina 

das turmas, quem eram os regentes, quais trabalhos e projetos já estavam 

encaminhados junto às turmas e quais contribuições os residentes do programa 

poderiam dar à escola. Neste mesmo momento os residentes puderam analisar o 

projeto político pedagógico (PPP) da escola, compreendendo as bases teóricas que 

sustentavam as práticas dos regentes, o ideal de indivíduo que a escola deseja formar 

e sua visão de Educação, Homem e Sociedade. 

Para a realização da etapa de observação foram organizados, em um 

cronograma, as datas que contariam com a presença dos residentes. Decidiu-se que 

seriam realizadas observações e regências em todas as turmas (1º ao 5º ano), 

entendendo a importância da experiência com as características distintas de cada 

faixa-etária dos alunos. No momento de iniciar a observação os residentes se 

apresentaram para a regente da turma, colocando-se à disposição para colaborar no 

que fosse necessário ao longo da sua permanência na sala. Do mesmo modo quanto 

aos conteúdos do currículo, os residentes consultaram as regentes para que sua 

proposta de intervenção caminhasse junto com os conteúdos que a regente já estava 

trabalhando. 

Por fim, após o período de observação os residentes passaram para 

a regência. A regência foi pensada a partir das características e necessidades da 

turma. Ao ser pensada uma intervenção, os residentes encaminharam seus planos 

de aula primeiramente para a regente da turma e esta realizava os apontamentos 

necessários. Na sequência, após esta aprovação, os planos eram encaminhados para 

a preceptora na própria escola e juntamente para a coordenação (UEL) para que 

avaliassem a pertinência, viabilidade e orientassem quanto à didática, materiais, 

sequência, possíveis correções ou sugestões. 

As regências aconteceram após a observação, e nesta altura dos 

trabalhos a turma já havia construído, em alguma medida, relações com os 



residentes, assim foi possível desenvolver os trabalhos de acordo com o proposto no 

plano de aula. 

Durante a realização das atividades os residentes contaram com a 

presença das professoras regentes na sala que observaram a prática e na sequência 

permitiram o diálogo, não no sentido de julgar, mas de contribuir com a formação dos 

residentes, orientando-os nos aspectos que poderiam ser melhorados e os itens que 

se destacaram no desenvolvimento da regência. 

 

Discussão 

 

O período de observação nas salas, que ocorreram antes da etapa 

de regência, possibilitaram de compreender as características individuais e do grupo, 

a dinâmica da turma e a condução do trabalho pedagógico. Foi possível perceber sua 

relação com os pares, com a professora regente e com os demais profissionais que 

cotidianamente participam em algum momento das rotinas dos alunos. Iniciamos pela 

turma do 2º ano, por se tratar do início do ano letivo alguns alunos ainda estavam se 

adaptando. Ao longo das observações pudemos perceber as características da turma 

e assim também ir pensando no planejamento para a regência nesta turma. 

Esse período de imersão também possibilitou perceber detalhes da 

participação, de como eram desenvolvidas as atividades propostas, de como lidavam 

com instrumentos do cotidiano como tesoura, cola, pintura e afins, isso foi um fator 

de influência na definição das estratégias e na criação de instrumentos que 

possibilitaram o desenvolvimento do conteúdo acordado com a professora regente na 

intervenção a ser realizada. 

Um exemplo foi a coordenação motora que nos chamou a atenção no 

uso das tesouras, percebemos como deveriam ser as configurações do material que 

iria ser proposto nas atividades, considerando a forma que naquele momento os 

alunos lidavam com essa função do uso de tesoura. Pensamos que, em alguma 

medida para esta etapa da Educação, os materiais que seriam utilizados nas 

regências deveriam ser previamente cortados (preparados) para o momento da aula. 

Com relação a intervenção de forma específica, foi possível perceber 

alguns equívocos na compreensão acerca do pensamento da criança. Vale ressaltar, 

como aponta Nóvoa (2002), que os futuros professores trazem para seus estágios, 



ao longo da formação, experiências, conceitos, reflexões e teorias, o seu eu que 

muitas vezes precisará ser ressignificado pela prática.  

Foi possível também perceber equívocos ao propor as atividades de 

regência. Atividades que pareciam fazer parte da compreensão da criança se 

revelaram o contrário e, conceitos dos residentes sobre a forma de pensar, agir, 

compreender e se relacionar com o objeto de conhecimento da criança precisaram 

revisitar a teoria. Na regência sobre as formas geométrica e a utilização do Tangram, 

por exemplo, foram utilizadas figuras pré-selecionadas (casa, barco, gato, cavalo 

entre outras) como uma forma de exemplificar para a criança como era utilizado o 

instrumento Tangram para a produção de novas figuras.  

As peças que figuravam nas imagens apresentadas não eram da 

mesma cor das peças de Tangram que foram disponibilizadas para as crianças, dessa 

forma elas tiveram dificuldade para desenvolver a atividade, pois alegavam que não 

possuíam a peça que a imagem apontava ser necessária para a produção do 

desenho. Elas possuíam a peça, porém com outra cor. 

Foi possível perceber que pensar a aula é entender como a criança 

pensa, ou seja, quais caminhos e estratégias a criança desenvolve para chegar em 

seu objetivo. Neste caso o objetivo era construir imagens utilizando o Tangram, elas 

espelhavam na imagem, porém era conflitante perceber que não possuíam as peças 

necessárias. Elas fizeram esse julgamento, pois a estratégia para chegar na 

construção da imagem era agrupar as peças e colocá-las na posição de acordo com 

as orientações de cores apresentadas no quadro. 

É preciso considerar o estágio de desenvolvimento para que não seja 

oferecido algo muito simples que ela já domine e que não contribuirá para o seu 

desenvolvimento, como também não apresentar algo muito distante da sua zona de 

desenvolvimento de modo que ela não consiga e se sinta desmotivada. 

Por fim, é importante registrar que a experiência da imersão-regência, 

por meio da Residência Pedagógica permite suprir, em alguma medida, a lacuna que 

existe com relação aos momentos de práticas nos currículos. Estes priorizam 

majoritariamente a teoria. Como aponta Gatti (2010) os currículos do curso de 

Pedagogia possuem uma base comprometida quanto a prática ao considerar uma 

“formação de caráter mais abstrato e pouco integrado ao contexto concreto onde o 

profissional professor vai atuar“ (GATTI, 2010, p.1372). 

 



Considerações Finais 
 

Participar do programa Residência Pedagógica e da imersão em sala 

de aula possibilitou pensar nossas ações de regência desde o começo, ou seja, da 

observação da turma para um primeiro contato, a compreensão das necessidades de 

cada turma, a construção do plano de aula, a organização dos recursos e a própria 

regência. Todos estes aspectos contribuíram para suscitar indagações sobre como 

são realizadas as nossas próprias práticas pedagógicas e como as faremos quando 

regentes, pensando sempre que nossa formação “deve ser encarada como um 

processo permanente” (NÓVOA, 1992, p.29). 

Foi possível entender como se organiza o cotidiano da sala de aula e 

como desejamos insistir em perspectivas e práticas que valorizem os indivíduos e os 

saberes. Também foi possível pensar nas limitações que a sala de aula ainda 

encontra, seja pela quantidade de aluno, pela burocracia que o professor precisa dar 

conta, ou mesmo pela limitação dos recursos. Existem ganhos na mesma medida que 

limites, desde que exista um olhar para a educação como possibilidade de 

emancipação percebemos que enquanto professor. 

Chamam a atenção Pimenta e Lima (2008) sobre esse momento de 

acompanhar por meio da observação e depois intervir a partir do nosso próprio 

parecer sobre a turma, suas necessidades e especificidade. Os momentos de prática 

pedagógica, tais como a Residência Pedagógica ou mesmo os estágios, são 

momentos da formação em que o aluno deve ser um sujeito ativo e não apenas um 

reprodutor do modelo de aula que observa a partir do regente da turma. O aluno em 

processo de formação não deve intervir “sem proceder a uma análise crítica 

fundamentada teoricamente e legitimada na realidade social em que o ensino se 

processa“ (p. 36). 

Em mais de uma ocasião, o momento da regência e da aplicação das 

atividades propostas, nos revelou a necessidade de voltar a pensar pela perspectiva 

da criança, percebendo como ela interpreta o que propomos para elas, como significa 

e ressignifica coisas, objetos, situações e afins. É possível olhar de forma crítica para 

o processo e compreender os momentos em que nossa prática não se revela como 

emancipadora, mas reprodutora de práticas tradicionais. No entanto esse momento é 

válido ao permitir que repensemos nosso papel e práticas. 



Do ponto de vista da acessibilidade e abertura por parte da escola, 

foi possível perceber o interesse da mesma em receber o programa. Desde o primeiro 

momento os residentes foram bem recebidos pela equipe pedagógica, coordenação, 

docentes, administrativos, zeladoria, manutenção e afins. A escola se colocou à 

disposição em todos os momentos, seja para acolher as propostas dos planos de 

aula, como para fornecer recursos para que as atividades acontecessem. 

A coordenação do programa viabilizou formação, aprofundamento 

teórico, orientação quanto aos planos de aula, direcionamento para a realização das 

práticas, assim como materiais para a realização das atividades com as turmas. Para 

além do dito acima, importante destacar que no aspecto da formação os subsídios 

teóricos que foram disponibilizados pela coordenação nos permitiram unir a teoria 

com a prática. Foram materiais pertinentes que a todo momento chamavam a atenção 

para a necessidade dos planos de aula partirem da teoria e considerarem sempre o 

olhar pedagógico e intencional para as propostas de regência. 

Um fator limitante para o melhor aproveitamento do programa foi a 

distribuição da carga horária em cinco turmas. Foi possível perceber que 

fragmentando o tempo de regência acaba por ser prejudicado uma vez que as 

atividades propostas devem ser enquadradas dentro de 20 horas, considerando cinco 

turmas e uma carga horária de 100 horas destinada para a regência. Realizar as 100 

horas em uma única turma talvez permita a construção de projetos mais profundo 

quanto a abordagem dos conteúdos. 

Sendo um programa de abrangência nacional, este relato de 

experiência juntar-se-á às discussões acerca da Residência Pedagógica que estão 

sendo feitas em todo o país e contribuirá para que teoria e prática cada vez mais 

sejam entendidas como indissociáveis. Cabe aos professores identificar a teoria em 

sua prática cotidiana, fazendo assim um movimento dialético entre as dimensões da 

atividade do professor, exercício fundamental no processo formativo do futuro 

docente. 
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