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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo socializar experiências formativas desenvolvidas pela UNEB, em três escolas
municipais do Ensino Fundamental em Teixeira de Freitas a partir do subprojeto: Práticas pedagógicas
interdisciplinares nos anos iniciais do ensino fundamental: áreas e saberes entrelaçados pela
leitura e escrita, do curso de Pedagogia do Departamento de Educação Campus X (DEDCX) no âmbito do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Apresentaremos o subprojeto, suas
intenções/ações, objetivos e metodologia trabalhada. Para análise utilizamos apontamentos gerais e relatórios
dos graduandos bolsistas. Os aportes teórico-metodológicos de referência são os da pesquisa-ação
colaborativa, na perspectiva de autores como: Cagliari (2001), Eliot (1998); Freire (1989); Shön (1992);
Zeichner (1998); Ferreiro (1999) Franchi (2006).
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UNIVERSITY AND BASIC SCHOOL: LEARNING EXPERIENCES AND TEACHERS OF PIBID

The work aims to share formative experiences developed by UNEB, together with three local elementary
schools in Teixeira de Freitas and based on the subproject (Interdisciplinaries Teaching Practices in the
elementary school and, areas interlaced of knowledge through reading and writing) of the course of
Pedagogy, Department of Education Campus X (DEDCX) under the Institutional Program Initiation to Teaching
Scholarship (PIBID). Initially, we presented the subproject, its intentions/actions, objectives and
methodology. We observed general notes and reports by students undergraduate scholarship and we
analyzed them with theoretical and methodological contribuitions in participatory and collaborative action
research, in the perspective of authors as Cagliari (2001), Eliot (1998); Freire (1989); Shön (1992); Zeichner
(1998); Ferreiro (1999) Franchi (2006).
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Confrontar a teoria com a prática tem sido instigador, pois em sala de aula, a todo o
momento, nos deparamos com problemáticas que só a teoria não consegue explicar
[...]

(Kelma Brasil, Bolsista PIBID, VII Semestre de Pedagogia, Relatório, jun.2014)

Contexto e caminhada...

Iniciamos este depoimento de uma das bolsistas, que explicita o valor e a significação que tem sido a
caminhada da Universidade do Estado da Bahia- UNEB e da Escola básica na formação inicial com o PIBID-
Pedagogia/DEDCX, assim como revela algumas das intensões deste trabalho.

O artigo apresenta o Programa de Incentivo de Bolsas de Iniciação à Docência/PIBID considerado como
política pública fundamental para solidificação do processo de constituição da docência, a partir do
subprojeto: Práticas pedagógicas interdisciplinares nos anos iniciais do ensino fundamental: áreas
e saberes entrelaçados pela leitura e escrita, desenvolvido pelo Curso de Pedagogia da Universidade do
Estado da Bahia - UNEB do Departamento de Educação Campus X-DEDCX junto as escolas municipais do
Ensino Fundamental em Teixeira de Freitas-Ba.

Política proposto pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal - CAPES, no ano de 2007, o PIBID¹
destina-se à formação de educadores, ao desenvolvimento profissional e a permanência desses acadêmicos
na docência, contribuindo sobremaneira, para o aprofundamento da relação entre teoria e prática,
fundamentadas no domínio de conhecimentos científicos e didáticos, buscando contemplar a indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão, como funções básicas da Universidade.

Entre as finalidades apresentadas nos documentos que normatizam o PIBID - Decreto n. 7.219 de 2010,
Portaria Capes n. 260 de 2010, destacam-se a qualificação na formação docente, a inserção dos licenciandos
no cotidiano da escola pública e o incentivo para que os professores em exercício atuem numa docência
compartilhada com os futuros docentes. Em certa medida, o Programa tem apresentado importante potencial
para promover a articulação entre Universidade e Educação Básica que no caso da UNEB como Universidade
multicampi² implementa-se por todo o Estado da Bahia onde esta se insere.

Nessa perspectiva o papel social, político, econômico e cultural da UNEB/DEDCX na região do extremo sul
baiano, situa-se precipuamente na formação de professores como universidade pública estadual num contexto
complexo, caracterizado por profundas desigualdades e por poderes públicos desatentos quanto à
responsabilidade da construção da escola pública de qualidade, na medida em que desconhece suas
demandas e conflitos numa sociedade em profundas mudanças. (SIQUARA, 2006)

A Universidade do Estado da Bahia implantou o projeto institucional Iniciação à docência: PIBID no ano de
2010 resultando mais efetivamente o fortalecimento e o compromisso com a qualificação docente numa
parceria Universidade e escolas de Educação Básica para que ambas possam atuar na formação
compartilhada dos acadêmicos dos cursos de licenciaturas, desenvolvido em escolas públicas de Ensino
Fundamental e ensino Médio de Teixeira de Freitas.

No âmbito do PIBID/DEDCX/ o Subprojeto da Pedagogia delimita seu campo de atuação com as crianças dos
anos iniciais do Ensino Fundamental em três escolas do município de Teixeira de Freitas, tendo como principal
meta contribuir com o ensino e a aprendizagem da Língua Portuguesa numa visão inter e multidisciplinar
abarcando as múltiplas linguagens, tendo por base os pressupostos teórico- metodológicos do campo desse
conhecimento as contribuições de Cagliari (2001), Ferreiro (1989), Freire ( 1989), Franchi (2006).

Na realização deste trabalho, iniciamos as primeiras ações com visitas às escolas, não intuito de ouvi-las em
suas preocupações básicas e na estruturação do mesmo, procuramos respeitar, acima de tudo, a realidade
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escolar, as demandas emergentes, os conflitos e tensões cotidianas e, principalmente os interesses e as
potencialidades das crianças expressadas na dimensão da cultura particular comunitária, contexto de
aprendizagens tácitas construídas nas suas relações com seu mundo particular mais imediato (FREIRE, 1989),
no âmbito da família e das relações de bairro e comunidade, mas também em suas relações com a realidade
mais ampla mediada pela mídia e a emergência da tecnologia da informação e suas ferramentas sofisticadas.
As crianças da classe de pouco poder aquisitivo não estão alijadas dessa força comunicativa, que em certa
medida, também forja subjetividades e necessidades. De modo que nas propostas de formações dos discentes
das licenciaturas (PIBID), em diálogo com os da educação básica é significativa a atenção ao movimento
comunicativo que crianças e adolescentes desenvolvem no cotidiano, como parte da cultura social em curso.

Assim a proposição do subprojeto é atender à formação de professores do Curso de Pedagogia do
Departamento de Educação - DEDC-X/ Universidade do Estado da Bahia- UNEB em Teixeira de Freitas-Bahia,
a formação continuada dos professores da educação básica e a melhoria de rendimento escolar no âmbito da
leitura e escrita, problema crucial dos anos iniciais do ensino fundamental. Essa proposta tem como
centralidade a prática pedagógica interdisciplinar nos anos iniciais da Educação Básica, tendo como eixo o
ensino de língua materna. Sua relevância consiste em proporcionar experiências educativo-formativas em
situações concretas do futuro campo de trabalho dos licenciandos. Propõe-se a empreender o trabalho com a
leitura e a escrita, entendidas em uma perspectiva ampliada, ou seja, a da inserção das crianças em práticas
interdisciplinares, muldisciplinares entrecruzando as distintas áreas do conhecimento e os saberes das
crianças em seu processo de produção de leituras e de escrita tendo como suporte as distinções entre língua
oral e língua escrita. (Cagliari, 2001) e (FRANCHI, 2006).

Ressaltamos que em duas das três escolas pretendidas, já temos uma experiência de 01 ano com o
PIBID/Subprojeto Alfabetização, Letramento e Práticas de Textos.

No que se refere à questão educacional, o município possui 175 (cento e setenta e cinco) escolas de Ensino
Fundamental (59.1%), 41 (quarenta e uma) de Educação Infantil (32.3%) e 11 (onze) de Ensino Médio
(8.7%), incluídas as de iniciativa privada. A rede municipal de ensino (foco desta proposta) é constituída de
62 escolas, distribuídas na sede e no interior. Na rede estadual de educação, o município dispõe de 06 escolas
estaduais que atuam tanto no Ensino Fundamental II quanto no Ensino Médio. Além disso, o Instituto Federal
Baiano – IF Baiano no momento oferta vagas para o Ensino Médio.

Os dados do IBGE de 2010 mostram que, no País, 3,3% das crianças de 6 a 14 anos estão fora da escola. No
contingente de adolescentes de 15 a 17 anos de idade do País, 16,7% não frequentavam escola durante a
pesquisa, assim, 4 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola. Se juntarmos isso ao percentual
de crianças que estão na escola e não aprendem a ler e escrever, vamos encontrar um quadro ainda mais
difícil. Compreende-se assim, a importância de investimentos na alfabetização.

Nesse sentido, uma dinâmica de articulação entre a universidade e a educação básica pode contribuir com a
melhoria das práticas pedagógicas como um todo, tanto para favorecer a difusão de conhecimentos
produzidos na Universidade, como para promover, experienciar a prática da docência nas séries iniciais do
Ensino Fundamental dos graduandos-bolsistas do Curso de Pedagogia, visando elevar a qualidade da
formação inicial de professores graduandos, promovendo a articulação entre educação superior e educação
básica;

Caracterização do subprojeto, das escolas envolvidas e desenvolvimento do trabalho

Para a condução desse subprojeto delimitamos os objetivos em destaque a seguir, como núcleo orientador de
todo o trabalho com as bolsistas:

i. Inserir licenciandos do Curso de Pedagogia no cotidiano de 03 escolas da rede pública de educação do
município de Teixeira de Freitas, lhes possibilitando participar de experiências metodológicas e práticas
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docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no
processo de ensino-aprendizagem, principalmente no tocante à aquisição e domínio da leitura e da
escrita.

ii. Articular ensino e pesquisa na produção do conhecimento e da prática pedagógica, tendo a pesquisa
como princípio educativo.

iii. Contribuir no processo de ensino-aprendizagem dos alunos entrecruzando as áreas do conhecimento
dos anos iniciais do Ensino Fundamental, visando a apropriação da leitura, da escrita e da interpretação
de textos e a sistematização de conteúdos diversos no cotidiano escolar.

iv. Aperfeiçoar as habilidades de escrita acadêmica dos bolsistas na sistematização de gêneros textuais: o
relatório, o artigo, o diário de aula, entre outros.

No processo de trabalho, inicialmente, foram realizados encontros com todos os participantes para refletir
sobre esses objetivos, suas especificidades no campo da Pedagogia a ser desenvolvido no interior da escola,
bem como, para debater e discutir os referenciais teóricos pertinentes às práticas escolares, como: Cagliari
(2001), Freire (1989); Ferreiro (1999); Franchi (2006), bem como os princípios da pesquisa-ação colaborativa
que orientam o trabalho, a partir de Shön (1992); Eliot (1998); Zeichner (1998).

Na perspectiva da pesquisa - ação colaborativa, o pesquisador precisa considerar o ponto de vista do ator
social, se afastando do olhar normativo e exterior sobre o fazer profissional e procurando com ele
compreender em que se apoia cada ação de seu ofício no processo de investigação, enfatizando:

[...] não é a forma mostrada pelas pesquisas, de como as escolas auxiliam a
reproduzir iniquidades sociais e econômicas, mas a falta de honestidade no
relacionamento com aqueles que abrem suas vidas para os pesquisadores
acadêmicos, para usar os termos de Nel Noldings. O que se expõe nessas pesquisas
não existe e precisa ser vigorosamente combatido (ZEICHNER, 1998, p.211).

O que se busca com esse trabalho é a possibilidade de ambas as instâncias aprenderem juntas, pois dessa
ação compartilhada não só a educação básica avança, como a Universidade também se (re) inventa ao propor
práticas inovadoras de ensino com pesquisa, de nova construção curricular de formações a partir de suas
experiências na/com a realidade concreta. De acordo com Elliot (1998), essa forma de pesquisa pode
desencadear uma tensão entre professores e pesquisadores, “os primeiros para preservar sua autonomia
profissional em seu espaço de trabalho, a escola e, os segundos, para validar suas ideias e teorias no espaço
acadêmico” (p. 139):

Posteriormente, realizou-se um diagnostico do espaço físico de cada escola parceira do subprojeto e um
diagnóstico mais pontual da sala de aula, a partir de reuniões gerais e de visitas sistemáticas dos bolsistas a
cada escola. Assim o subprojeto, se desenvolve, atualmente, em três escolas municipais da Cidade de
Teixeira de Freitas/BA, região do extremo sul baiano, quais sejam:

1. Escola Municipal Amigos da Natureza localizada no bairro Liberdade I, região de periferia ao sul da cidade
de Teixeira de Freitas BA, tem como público alvo crianças na faixa etária entre seis a quatorze anos. O total
de crianças atendidas nos dois turnos de funcionamento da escola, matutino e vespertino, somam-se
aproximadamente 600 crianças, distribuídas em 20 turmas de primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental.
A escola possui alguns aparatos eletrônicos como: televisões, rádios, DVD e computadores. Apesar da
desorganização a biblioteca é repleta de livros, mapas, materiais concretos e jogos pedagógicos que na
maioria das vezes não é se utilizado pelo corpo docente da escola, observa a bolsista Catarina em seus
relatos.

A Escola Municipal João Mendonça, fundada em 02 de janeiro de 1994, mas só reconhecida em 12 de
fevereiro de 1995, tem suas origens no espaço escolar antes denominado Escola de 1º Grau Vereador Geraldo
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Roni, aonde funciona, atualmente, um Campus da UNEB – Universidade do Estado da Bahia. Atualmente ela
comporta uma diretora, uma vice-diretora, um secretário, vinte e três auxiliares de serviço, três
coordenadores e quarenta professores, perfazendo um total de, aproximadamente, 69 funcionários e 887
alunos (Documento da Secretaria escolar).

1. A escola municipal Geni Abutrabe Guerra Pessoa, situada no Bairro de Colina Verde, região periférica
situada ao norte da cidade, foi inaugurada em fevereiro de 2012 e atende a comunidade nos turnos
matutino e vespertino, acolhendo um total de 390 alunos, em dezesseis (16) turmas. O quadro de
funcionários abrange um total de aproximadamente vinte e três (23) pessoas, sendo treze (13)
professores, sete (7) funcionários de apoio administrativo e de infraestrutura, diretora, vice-diretora e
coordenadora. A escola enfrenta uma série de dificuldades, desde aquelas voltadas para as questões
pedagógicas, como: indisciplina, dificuldades de aprendizagem, pouco envolvimento da comunidade em
relação aos problemas dos seus filhos, até aquelas que dizem respeito à precariedade da infraestrutura.

Nesse contexto, desenvolvemos o subprojeto desde fevereiro deste ano, período recortado para as análises
que aqui se efetiva. Entretanto, o projeto funciona desde o início de 2013, nas duas primeiras escolas.
Naquele momento, era composto por vinte e cinco (25) bolsistas de ID e (2) duas bolsistas de Supervisão,
construímos conjuntamente o projeto, porém a coordenação ficou sob a responsabilidade de outra professora
do departamento. Inicio desse ano assumimos e reorganizamos o projeto de acordo com o edital de no.
61/2013 da Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Ensino Superior – CAPES. Atualmente o projeto
compreende quarenta (40) bolsistas, dividido entre as três escolas citadas e, estamos finalizando os trabalhos
desse primeiro semestre com os relatos de reuniões, relatórios e avaliações dos bolsistas. Material que nos
serviu de base para as análises efetuadas no interior deste artigo. No que se refere ao material dos bolsistas,
trabalhamos com seis (6) relatórios de Bolsistas de Iniciação a Docência (alunos de graduação em pedagogia)
conforme designação CAPES.

Experiências e Aprendizagens 1: Relação Universidade/Escola Básica

Ao contrario do que nos informa a literatura sobre a entrada de pesquisadores na escola e na sala de aula, ao
constar resistências dos professores à entrada de pesquisadores na sala de aula e na escola, as pesquisadoras
da Faculdade de Educação da USP (BUENO, CATANI e SOUSA, 2000) que vêm desenvolvendo projetos de
pesquisa em colaboração desde o início dos anos de 1990, observam que há várias décadas pesquisadores da
área educacional buscam formas de estabelecer uma relação mais orgânica entre suas atividades de pesquisa
e ensino, não apenas pela mudança de paradigma, no que diz respeito aos modos de conceber a pesquisa e o
ensino, como também para “romper a falta de diálogo que tem caracterizado as relações entre pesquisadores
e professores e dissipar as insatisfações que tomam conta de uns e outros” (BUENO, 2000, p. 7).

Na prática desse trabalho a observação a seguir é bastante positiva, verifica-se que não houve resistência
aparente da presença dos graduandos bolsistas no espaço escolar. Vejamos o relato da bolsista Catarina:

Nenhum momento houve nenhum constrangimento da escola com os bolsistas, tivemos passe
livre para circular, deste que fosse uma interação que contribuísse com o desenvolvimento das
atividades dos alunos. A escola tem nos convidados a participar dos eventos [...]. O PIBID é
uma oportunidade que veio somar na minha formação acadêmica, é um dos caminhos
trilhados que está contribuindo na minha formação pessoal e profissional, pois permite
vivenciar situações que oferecem um amadurecimento tanto como pessoa, ao lidar com
indivíduos diferentes, contextos distintos [...] estar proporcionando um aprendizado que
muitos em sua formação não tiveram a chance de vivenciar. O fazer docente, ver de perto os
problemas que faz parte deste mundo [...]
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Isto revela que os objetivos do projeto, de algum modo vem se realizando, promovendo, tanto nos bolsistas
de graduação como nos professores das escolas parceiras, conforme observa relatório da bolsista Anastácia:
“uma vontade de querer sempre fazer o melhor, um olhar de perto para a educação publica e para escola,
capaz de produzir uma consciência sobre ser professor, “ Dessa forma entendo que o PIBID nos proporciona
esse olhar, um olhar que poderemos optar se realmente é isso que queremos para a nossa vida”, conclui a
bolsista.

Ainda sobre isso a bolsista Célia em seus relatos percebe que,

[...] participar do PIBID, tem sido uma oportunidade de múltiplas aprendizagens,
desconstruções, descobertas, leituras, conhecimentos e criações. [...] Estar em contato com a
realidade de um contexto social de uma escola, podendo interpreta-la, conhece-la, registrar os
seus acertos, diagnosticar os seus erros, relacionar esta realidade com a teoria, buscar
teóricos que fundamentem os caminhos novos a serem construídos, poder intervir
coletivamente, através do diálogo, torna todo o fazer, aprender, o intervir, mais real. [...]

Isso significa que a experiência do subprojeto se apresenta bastante enriquecedora e nova. O diálogo sobre
educação, sobre como fazer em conjunto a regência da sala de aula foi profícuo, uma vez que a escola, em
suas expectativas se apresentou aberta para o diálogo, o que tornou promissor o nosso trabalho coletivo,
apesar de suas dificuldades, não dispondo de grandes recursos didáticos e de investimentos no trabalho
decente.

Experiências e Aprendizagens 2: Formação Inicial e articulação teoria/prática

A partir das leituras e análises dos relatórios elaborados pelos graduandos de pedagogia bolsistas de Iniciação
a Docência, sob nossa orientação no decurso do 3º semestre de realização do subprojeto de Pedagogia
PIBID/UNEB observamos que os bolsistas revelaram adquirir mais confiança nas leituras e escritas que
realizam, à medida que puderam articular os teóricos estudados com a prática em sala de aula. A bolsista
Keila³ registra o valor significativo desse encontro de saberes:

[...] confrontar a teoria com a prática tem sido instigador, pois em sala de aula, a todo o
momento, nos deparamos com problemáticas que só a teoria não consegue explicar. Mas
quando passamos a vivenciar este tripé (pesquisa, ensino e extensão) da universidade,
passamos a colocar sentindo aos questionamentos e conhecimentos trazidos pelos autores que
discute este universo profissional.[...]

Para eles o subprojeto PIBID permitiu vivenciar o fazer docente, com vistas à realização de um trabalho de
qualidade, o que demandou deles um envolvimento completo com a proposta e um compromisso com os
resultados da aprendizagem dos alunos. Para tanto eles precisavam se pautar nos estudos teóricos sobre
alfabetização, concepção de infância, leitura e escrita a partir dos estudos de Cagliari (2001), Freire (2011);
Ferreiro (1989) entre outras, realizadas no âmbito da graduação e da formação teórica no subprojeto. Nessa
perspectiva é significativo o relato da bolsista Anastácia:

[...] É fundamental que sejamos amparados por teóricos que vão dialogar com as
problemáticas que permeiam o universo escolar, pois com certeza essas leituras nos
mostrarão um caminho a seguir, ao deparamos com os desafios postos pela profissão de
educador [...] Nunca é demais buscar, pois quanto mais estudamos, mais temos o que buscar,
o conhecimento é algo que não tem fim, entendo que a leitura é um processo constante e
continuo, principalmente no fazer docente, em que as provocações são cada vez maiores. Fica
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mais fácil entender os textos se estamos fazendo parte desse contexto, é claro que sempre há
algumas reflexões que necessitam ser dialogadas em grupo, pois estamos iniciando uma
prática que todos os dias se aprende muito, as aflições só aumentam, pois como já citado esta
é uma profissão de constantes desafios [...]

Embora as graduandas reconheçam que escrever de modo acadêmico não seja fácil, articulando os conceitos
estudados com experiências práticas no âmbito de um texto, eles admitem ter avançado a partir das
experiências do subprojeto. Observemos o que diz um dos relatos da referida bolsista:

A articulação entre os conceitos estudados fica cada vez mais visível quando estamos
vivenciando a prática docente, isso tem mostrado o quanto é importante esta vivencia,
principalmente em processo de formação. O fazer docente tem nos esclarecido a seriedade da
relação teoria e prática. [...]

A articulação teoria/prática tem sido alvo dos debates na área de educação. Sobre a natureza do
conhecimento teórico e do conhecimento prático, pode-se dizer, de acordo com Pedro Demo (1992), que o
primeiro tem um discurso adquirido deliberadamente, por meio de estudos e pesquisas, enquanto o
conhecimento prático é implícito e intuitivo, adquirido por experiência e baseado em procedimentos
aplicáveis. Esses dois tipos de conhecimentos, embora de naturezas distintas, deveriam exercer funções
complementares nas práticas dos professores.

Em nosso entendimento um dos caminhos para tais propósitos é pesquisa ação colaborativa que ao articular
as dimensões da pesquisa sobre as práticas docentes e a formação contínua de professores, retoma os
conceito de Professor Pesquisador de Elliot (1998), e Professor Reflexivo de Shön (1991), no sentido de se
efetivar intervenções externas na escola e na sala de aula, espaços de domínio profissional dos professores,
nos quais eles podem operar como agentes mais autônomos.

A graduanda Célia observa que como aluna do curso de Pedagogia, tem se deparado com a complexidade do
ato de aprender e ensinar, assim como com a necessidade de processar uma escola real, com professores e
alunos reais e com isso o compromisso de realizar uma prática de qualidade. O seu relato reflete que:

Os textos sugeridos pelas coordenadoras do projeto [...] aprimora os conhecimentos e ajuda o
ser humano a localizar o seu lugar na sociedade, a leitura foi de fácil compreensão e
entendimento, mas busquei mais sobre os textos para que meu entendimento sobre eles fosse
claro [...] socializei o texto com pessoas que tem o conhecimento mais avançado e posso dizer
que fui bem, nas minhas leituras.

Experiências e aprendizagens 3: A sala de aula

De acordo com os relatórios dos bolsistas ID, observar e intervir junto aos alunos, na escola parceira do
subprojeto PIBID, sobre todos os aspectos, demanda tempo e determinação e muita cautela para com o
trabalho do professor. Os olhos vivos e a receptividade dos alunos para com o bolsista do PIBID, na escola,
demonstraram como os alunos necessitavam de uma atenção maior por parte dos professores. A bolsista
Célia descreve em seu registros:

[...] o aluno espera “mais” da escola. Eles dão aulas para nós adultos de
desprendimento, ousadia, coragem, movimento, afeto, sinceridade, simplicidade,
agilidade. Envolver uma criança é desafiador [...] A atenção na escola é disputada,
todos falam ao mesmo tempo e utilizando de todas as formas de linguagens. [...]
gritos, empurrões, brigas, agressões, [...] sorrisos, carinhos, abraços,
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compartilhamento de materiais e ajudas. Os alunos oferecem ajudas, são prestativos.
Esta é a busca, a busca de uma nova e melhor linguagem entre professor e aluno.

Revela ainda que todo corpo docente, direção, coordenação e pessoal de apoio da escola parceira, recebeu o
subprojeto PIBID da melhor forma possível, auxiliando no que foi preciso para o bom desempenho do trabalho
da bolsista de ID na escola. Para ela, a professora regente demonstrou-se estar aberta a trabalhar em
conjunto com as bolsistas graduandas, lhes destinando autonomia e autoridade em sala de aula, para atingir
os objetivos de cada atividade proposta. Outro fato importante é que a professora procurava inteirar as
bolsistas sobre a rotina dos projetos que estavam sendo desenvolvidos em sala de aula, assim como, do
andamento das atividades de planejamento. Os alunos interagiram com os graduandos em sala de aula,
procurando realizar as atividades por elas solicitadas, assim como se aproximavam das regentes,
demonstrando a necessidade de atenção. Eles revelaram ainda maior interesse pela escola e pela sala de aula
nos dias que se desenvolvem as atividades junto aos subprojeto PIBID.

Com isso os bolsistas buscavam compreender não somente o comportamento das crianças, mas também,
como elas se relacionavam com o conhecimento, como funcionava sua aprendizagem, buscando respostas
para os desafios do ensino nas próprias experiências escolares e nas crianças, com curiosidade, cuidado e
reflexão. Conforme observa (ELLIOT, 1998, p. 138, grifos do autor), a colaboração, negociação e
envolvimento de pesquisadores com os professores, “caracterizaram a forma inicial do que se tornou, mais
tarde, conhecido como pesquisa-ação” Configurava-se assim, uma alternativa epistemológica que orientava o
desenvolvimento curricular nas escolas a partir do contexto escolar, como o lugar da elaboração teórica e da
prática curricular e, por conseguinte, um lugar de aprendizagem para ambos: professores e pesquisadores.
Para Shön, o professor que desenvolve uma reflexão sobre sua prática é aquele que observa os modos como
os alunos aprendem ou não aprendem aquilo que lhes são ensinados na escola, buscando familiarizar-se com
certo tipo de saber que o aluno apresenta, com atenção e curiosidade, atuando como uma espécie de detetive
que procura descobrir as razões que levam as crianças a dizer e fazer certas coisas no interior da sala de
aula. Vejamos o que diz o autor:

Este tipo de professor esforça-se por ir ao encontro do aluno e entender o seu
próprio processo de conhecimento, ajudando-o a articular o seu
conhecimento-na-ação com o saber escolar. Este tipo de ensino é uma forma de
reflexão-na-ação que exige do professor uma capacidade de individualizar, isto é, de
prestar atenção a um aluno, mesmo numa turma de trinta, tendo a noção do seu
grau de compreensão e das suas dificuldades (SHÖN, 1992, p. 82).

Conclusões... ainda que parciais

Considerando que o trabalho se apresenta no âmbito das ações iniciais do subprojeto, entendemos que muito
ainda temos por refletir, portanto, procuramos aqui explicitar conclusões parciais de um trabalho que tem
muito ainda por fazer e dizer. Os relatórios e apontamentos nos revelaram que o trabalho caminha a passos
promissores. Para algumas bolsistas a atuação em um espaço educacional como docente é algo
completamente novo e o anseio por mudanças que estas alunas trazem em suas bagagens de iniciantes na
docência, é muito significativo. Carregada de ideias novas e propostas que, nem sempre podem ser postas
em prática integralmente na escola, revigoram os ânimos de um espaço que por vezes se apresenta
enfadonho e alienante. Assim sendo, a atuação dos bolsistas como colaboradores da docência na escola
produzem expectativas e sugestões para os impasses da escola e da sala de aula, sempre com um cuidado
especial com as crianças e com suas aprendizagens. Vejamos o que observa a bolsista Keila:

As crianças a todo o instante me surpreendem, elas têm ciência do nosso papel dentro
da escola, e procuram colaborar com as atividades que são desenvolvidas por nós,
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bolsistas do subprojeto do PIBID.(,,,) Dentro deste programa já tive experiências que
jamais conseguiria só estudando os teóricos, a teoria é importante para minha
formação, porem a teoria articulada com a prática enriquece muito (...) mas as
escritas dentro do PIBID, fortalece ainda mais este ciclo dentro da minha formação.

As bolsistas realizaram desde atividades individualizadas e pontuais de reforço com determinados alunos,
como trabalhos com toda a classe, usando diferentes formas de abordagens da leitura e da escrita. Utilizou-se
algumas vezes do recurso da música e a partir dela construíram-se textos, discutiram-se questões sociais
trazidas nas letras de música e em poesias, bem como, as questões gramaticais. A bolsista Catarina em seus
relatos, descreve:

Foram apresentados diferentes gêneros textuais aos alunos tais como poemas, textos
narrativos, instrucionais, etc. Uma atividade de grande destaque foi a apreciação e
reconstrução do conto “Chapeuzinho Vermelho” que culminou em uma apresentação
de teatro para toda a comunidade escolar. Outra atividade muito utilizada foi a
produção de textos espontâneos pelas crianças e a partir dele, trabalhou-se as
dificuldades identificadas. [...] É importante salientar que no começo de todas as aulas
há a leitura de um texto escolhido pela professora e/ou bolsista. E em um período da
aula é permitido que as crianças escolham um livro para ler na sala ou em casa. Outro
recurso utilizado foram os jogos pedagógicos. Jogo de formação de palavras e a partir
da palavra formada pelas crianças criaram-se frases até chegar à construção de um
texto.

Sem dúvida, a experiência possibilitou e continua possibilitando, às alunas e aos alunos bolsistas, a
conhecerem o ambiente escolar e o chão da sala de aula. As dificuldades e a reconstrução do fazer
pedagógico permitiu enxergar os entraves institucionais, mas também, tornou possível vivenciar o desafio e a
satisfação de acompanhar as crianças, buscando superar suas dificuldades de aprendizagem e convivência no
espaço escolar, assim como, colocar em prática a teoria adquirida no decurso da formação percorrida até o
momento, conforme observa os relatórios da bolsista Tânia:

Ao longo desse processo, compreendi que a realidade da teoria e a prática têm alguns
fatores diferentes, porém eles se complementam. Sendo assim o PIBID me deu mais
confiança e trouxe um olhar maior da realidade da sala de aula. Compreendi o desejo
da escola João Mendonça em ter o subprojeto outra vez, pois, deixamos bem claro que
nossas intenções eram de conhecimento e aprendizagem, que não estávamos ali para
mudar completamente a maneira de ensino daqueles professores e trazer uma
metodologia da qual eles nem tivessem participação.

Assim foi possível para as graduandas, no âmbito das ações do subprojeto, trabalhar de forma integrada no
ambiente escolar, observando, atuando, participando e acompanhando o cotidiano da escola e da sala de
aula. Vejamos o que continua a observar a mesma bolsista, em seus relatórios:

[...]estamos aprendendo a superar os desafios do dia a dia de um professor, pois sabemos
que para várias pessoas escolher a docência como profissão é um ato de muita coragem, uma
vez que se sabe que no Brasil o progresso da educação caminha a passos lentos e repletos de
desigualdade em todos os lugares do país.

NOTAS
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1. O PIBID foi criado no ano de 2007 e atendeu as Instituições de Ensino Superior – IES federais. Em 2009
incluiu as IES Estaduais. Atualmente, atende as IES públicas, Federais e Estaduais, as Comunitárias,
Filantrópicas e Confessionais. O PIBID concede bolsas de iniciação à docência aos alunos dos cursos de
licenciaturas, coordenadores de área de conhecimento e professores da educação básica como bolsista de
supervisão.

2. Criada a UNEB pelo Decreto n.92.937, de 17 de julho de 1986 em sistema multicampi, art. 1º, com sede
em Salvador-BA. Expandiu-se pelo interior do estado, tem hoje, 29 Campus distribuídos pelo território baiano
com um papel fundamental marcadamente na formação de educadores. (Projeto de reconhecimento de Curso
de Pedagogia-2012)

3. As seis bolsistas referidas neste texto foram denominadas por codinomes, como forma de preservar suas
identidades. Nas chamadas do corpo textual seus registros estarão sob os codinomes: Keila, Anastácia, Célia,
Catarina, Irene e Tânia.
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