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Resumo: Uma das dimensões referentes ao Programa de Residência 

Pedagógica, e que precisa ganhar notoriedade é a importância do projeto para 

qualificação da formação docente, por isso, esse trabalho objetiva a realização 

de uma reflexão sobre a experiência dos estudantes inseridos no programa 

supracitado. Diante da temática surge o seguinte questionamento: Qual a 

importância do Programa Residência Pedagógica para os residentes do curso 

de Pedagogia da Universidade Regional do Cariri? Em que aspectos colabora 

para a qualidade dos profissionais do magistério ainda em formação? A 

pesquisa é de cunho qualitativo e de caráter exploratório, se encontra em fase 

de desenvolvimento na qual foi utilizado como aporte teórico a leitura dos 

autores: Faria e Pereira (2019), Neto, Faria e Pinheiro (2020), e Silva e Cruz 

(2018) que compartilham a visão de que o Programa é relevante para a vida 

acadêmica e profissional dos discentes. É impreterível que existam educadores 

e que estes se comprometam com a qualificação e democratização do ensino, 

e se disponham a lutar pela superação de paradigmas educacionais. Sabe-se 

que muitos licenciandos concluem a graduação sem sentirem-se aptos e 

seguros para enfrentar a realidade de uma sala de aula. Consequentemente se 

faz cada vez mais necessário o fortalecimento de Programas como este, que 

foi pensado e desenvolvido para qualificar e valorizar a formação dos 

professores que atuarão na educação básica, imergindo o aluno de licenciatura 

no chão da escola na segunda metade do curso, desse modo, contribuindo 

para que haja um suporte à formação dos profissionais docentes que atuam 

nas escolas públicas, realizando assim um contato inicial entre os futuros 

professores e a sala de aula. 
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