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RESUMO

A presente tessitura textual objetiva expor reflexões acerca das experiências vividas no Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), por acadêmicas da Universidade Estadual de
Alagoas (UNEAL), no campus II - Santana do Ipanema, semiárido alagoano. O texto destaca o PIBID que
apresenta a pesquisa-ação, como uma perspectiva metodológica positiva no cotidiano da sala de aula
trabalhada, na qual vem sendo desenvolvidas ações da proposta de intervenção intitulada: “As inovações
metodológicas no processo de incentivo a leitura e escrita, uma perspectiva interdisciplinar e
interdimensional, desenvolvida na Escola Municipal de Educação Básica São Cristóvão”, com o objetivo de
auxiliar na promoção de aulas prazerosas e instigantes ao aprendizado dos alunos da escola de ensino
fundamental e com a formação inicial das acadêmicas envolvidas no programa. Para fundamentação dos
estudos nos aportamos em teóricos como Bueno (2001), Franco (2005), entre outros.
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ABSTRACT

This text aims to expose fabric reflections on past experiences in the Institutional Program Initiation
Scholarship to Teaching (PIBID), for academic, State University of Alagoas (UNEAL), Campus II - Santana
do Ipanema, Alagoas semiarid. The text highlights the PIBID presenting action research as a
methodological perspective positive in everyday classroom worked, which has been undertaken of the
proposed intervention titled: "The methodological innovations in the process of encouraging reading and
writing, an interdisciplinary and inter-dimensional, developed at the Municipal School of Basic Education
Saint Christopher ", aiming to help promote lessons pleasurable and exciting to the students&39; learning
of elementary school and the initial training of academic involved in the program. For reasons we invested
in studies in theoretical and Bueno (2001), Franco (2005), among others.

Keywords:Research and action. Initial training. PIBID.

Introdução

O decorrente estudo refere-se a uma reflexão sobre a pesquisa-ação como forma metodológica favorável a
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formação inicial docente, partindo da discussão de experiências vividas no Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), financiado pela CAPES, em parceria com Universidade Estadual de
Alagoas (UNEAL), vem aos poucos firmando e consolidando os seus reais objetivos de aperfeiçoamento e
valorização da formação de professores para a educação básica.

Esta parceria apresenta como projeto institucional: “Diálogo, Universidade e Escola: múltiplos olhares
frente às metodologias de ensino”, o qual busca inserir os alunos de suas licenciaturas, Ciências Biológicas
e Pedagogia, na realidade e cotidiano escolar das instituições públicas de ensino, com o intuito de
promover experiências e oportunidades de conhecer os problemas encontrados no processo de
ensino-aprendizagem, e com isso elaborar meios inovadores, interdisciplinares de superar as dificuldades
encontradas. Mais precisamente o curso de Pedagogia do campus II, traz o subprojeto “Iniciação à
docência: a relação teoria-prática como base para formação doslicenciandos em Pedagogia”, elaborado
numa perspectiva de correlação da teoria vista nos bancos acadêmicos, e com a prática posta em
evidência na vivência das atividades/ações realizadas mediante a execução da proposta de intervenção
escrita de acordo com a realidade vista na Escola Municipal de Educação Básica São Cristóvão.

O presente artigo se constitui, primeiramente, de uma breve análise do percurso realizado até a
construção da proposta de intervenção em execução, atualmente, na escola parceira, culminando com o
resultado satisfatório mediante a realização das atividades/ações desenvolvidas no ambiente de ensino
expressada na Provinha Brasil.

1.Pesquisa-ação em foco: vivência pibidiana e formação inicial

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) junto a CAPES, em parceria com a
Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL), vem aos poucos construindo uma relação consistente,
solidificando o objetivo de aproximar a universidade e as escolas públicas de Educação Básica,
contribuindo na construção da identidade docente dos licenciandos do Campus II, auxiliando-nos a
entender como funciona a realidade escolar e desenvolver novas metodologias de trabalho em sala de
aula.

O decorrente projeto Institucional: “Diálogo, Universidade e Escola: múltiplos olhares frente às
metodologias de ensino”, vem sendo desenvolvido desde agosto de 2012 no campus II, com duas
licenciaturas: Pedagogia e Ciências Biológicas. Concomitantemente, o curso de Pedagogia apresenta como
subprojeto “Iniciação à docência: a relação teoria-prática como base para formação dos licenciandos em
Pedagogia - Santana do Ipanema/AL”, que procede em implicações expressivas.

Nos primeiros meses tivemos o lançamento do Programa, a apresentação dos seus objetivos, seu
desenvolvimento, a instalação oficial e a apresentação do projeto as autoridades acadêmicas e locais, e
posteriormente os grupos de alunos bolsistas foram encaminhados às escolas lócus de trabalho e
pesquisa, para realizarmos a apresentação do programa a comunidade escolar. As professoras
coordenadoras de área dos subprojetos, do campus, promoveram um evento na Câmara Municipal de
Vereadores desse município, para a instalação oficial e a apresentação do projeto as autoridades
acadêmicas e locais, onde estiveram presentes, além dos alunos bolsistas, os professores supervisores,
diretores e coordenadores das escolas parceiras do projeto.

Nessa direção, a equipe fora encaminhado a escola parceira do PIBID, para consolidarmos a exposição do
que é o programa, qual seu objetivo e as expectativas de resultados, estava presente a professora
supervisora, a coordenadora pedagógica da instituição e a grande maioria do corpo docente, a seguir foi
dada abertura para responder a algumas dúvidas emergentes. Em seguida aconteceu uma pequena
recepção para comemorar nossa estadia na instituição.

Posteriormente, na tentativa de compreender a dinâmica que se estabelece nas particularidades do lócus
de trabalho e pesquisa, deu-se início à montagem do diagnóstico da escola parceira do programa, a Escola
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Municipal de Educação Básica São Cristóvão, localizada na Rua Gercino Catolé da Silva, no bairro Baraúna
município de Santana do Ipanema, Alagoas. Para tanto, usamos como metodologia as pesquisas
qualitativas e quantitativas, nos permitindo conhecer essa realidade, elementos importantíssimos que só
vieram a corroborar significativamente para a tessitura do diagnóstico dessa instituição. Uma vez que,
cada instituição escolar possui peculiaridades próprias, obra do meio social em que a mesma se encontra.
Como afirma Bueno (2001, p.4):

[...] não podemos falar das escolas públicas do ensino fundamental como se elas
fossem semelhantes, só se diferenciando pela clientela que atendem. Ao
contrário, cada unidade escolar vai se configurando, na sua própria trajetória
histórica, como uma instituição social ímpar, única.

Nesse sentido, fora necessário partir da realidade na qual os sujeitos estavam inseridos, para então refletir
sobre essa realidade e a função social da escola, principalmente em si tratando da escola pública e seus
desafios. Se, a partir de tais funções e como conhecedora de seus limites, houver esforço e trabalho em
conjunto, a escola pode ser construída como fator de mudança social. Assim, a pesquisa qualitativa na
educação, fundamentou-se no pesquisador que interpreta, investiga e reflete a realidade estudada. Como
afirma Franco e Lisita (2008, p. 47): “Entender o ensino como prática social implica inseri-lo num contexto
de atuação mais amplo, no qual estão envolvidos fatores culturais, históricos, ideológicos, entre outros”.
Deste modo, para nós participantes de situações sociais se faz necessário o desenvolvimento da
pesquisa-ação como indagação auto reflexiva do fazer e do pesquisar, corroborando para a formação de
um profissional docente crítico e reflexivo.

Ao analisar os marcos legais, a instituição de ensino fundamental pública, local da pesquisa-ação, de
acordo, com a atual LDB nº 9394/96, oferta modalidade de educação e ensino - a Educação de jovens e
adultos (EJA) e como Nível Escolar, a educação infantil e o ensino fundamental (1° ao 9° ano), que
compreendem as duas primeiras etapas da Educação Básica. Nas análises da pesquisa realizada pode-se
notar que por se encontrar numa localidade comprometida pela violência, a escola, por sua vez incorpora
as vivências da comunidade a seu entorno, seja nas atitudes, ao se expressar e nas ações dos agentes
partícipes, e diante de tal afirmação Witter vem expressar em seus relatos:

A escola e seus integrantes são, hoje, também vítimas de agressores externos,
dos poderes constituídos, da família e da comunidade em que ela se insere [...]
(2010, p.1)

A escola, por ser um microcosmo que reproduz características da vida da
comunidade fora dela, também constitui um espaço para se diagnosticar vários
problemas psicossociais que ocorrem também fora de seus muros [...] (2010,
p.3).

O discurso de Witter é propício, uma vez que vem expressar os problemas enfrentados pelas escolas
brasileiras. E a violência, um desses empecilhos, promove a incapacidade de reação, paralisando a escola
fazendo os sujeitos reféns das ações que lhes cercam. Mas cabe ressaltar um Projeto desenvolvido no
âmbito escolar, denominado Cultura de Paz, cujo objetivo é buscar a integração na educação,
proporcionando nos educandos a resolução de conflitos, em meio a discussões e negociações, promovendo
o diálogo, argumentação e cooperação, para assim formar verdadeiros mediadores da paz.

Após o conhecimento da realidade mais ampla da instituição, fora realizado as observações em sala de
aula, análise e reflexão, que teve o intuito de favorecer, compreender e entender como se dá a construção
dos saberes, mediante o ensino, a metodologia, os instrumentos utilizados e o relacionamento
professora-aluno, diante de tantos empecilhos em relação à aprendizagem.
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O responsável pelo o sucesso (ou fracasso) da aprendizagem está fundamentado
no relacionamento interpessoal muito forte entre alunos e professores, alunos e
alunos e professores e professores, enfim, entre alunos, professores e direção.
(MASETTO, 1997, p. 14)

Assim, o exercício da habilidade interpessoal é necessário para entender e responder as outras pessoas,
constituindo-se na interação do “eu com o outro”, um processo realizado por ambos. Tais observações
vieram a contribuir com a nossa formação, uma vez que propuseram a vivência do ambiente escolar da
sala de aula, permitindo-nos cooperar na construção de novas metodologias constitutivas de novos
saberes e conhecimentos.

A sala de aula pesquisada e analisada, a qual a professora supervisora do PIBID lecionava, era o 1º ano do
ensino fundamental, em 2012, que funcionava no turno matutino. Durante algumas observações foi
possível ver a classe sempre organizada em círculo, favorecendo, supostamente, as relações entre alunos.
Outra característica importante de ser observada é o nível de interesse dos alunos pelos componentes
curriculares, pois segundo a docente os meninos se mostram mais interessados do que as meninas nas
aulas.

Nessa perspectiva, de se analisar o contexto social, tentando identificar o mundo cultural de cada aluno,
como vivem, o que desejam, suas dificuldades, o ato da construção do planejamento exige senso crítico e
reflexão a cerca da questão social que se irá realizar o trabalho.

A partir da realidade do lócus de pesquisa, a escola, e seus agentes e a sala de aula juntamente com seus
partícipes, iniciamos o ano de 2013 com grandes perspectivas para a realização das ações do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que apresenta como evidencia o caráter da pesquisa-ação,
conhecer a realidade, partir das práticas sociais para a transformação na educação, através de um
trabalho crítico que implica a ação coletiva. Segundo Lisita e Franco (2008, p. 42):

A referência à pesquisa-ação como instrumento pedagógico quer sinalizar a
concepção que damos à ação pedagógica como prática social destinada à
formação de indivíduos inseridos na práxis social, conscientes de seu papel na
construção da realidade, entendido como domínio da natureza e como exercício
da liberdade, concomitantemente.

Assim, iniciamos a proposta de intervenção, com a finalidade de verificando o diagnóstico da escola e a
caracterização da sala de aula, partindo do todo (instituição) para as partes (sala de aula, relações
interpessoais) refletir para a construção de uma proposta condizente com a realidade encontrada na
realidade apresentada no local das observações a escola envolvida com o PIBID.

Dentre várias conjecturas encontradas ao longo das observações em sala de aula, espaço de construção
de conhecimento, elencou-se algumas questões importantíssimas remetentes da realidade, como pouco
contato com a leitura, a possível falta de estímulo dos pais, indisciplina e a ausência de procedimentos
metodológicos significativos para o fortalecimento do aprender. Dessa forma, intitulamos a proposta de
intervenção: As inovações metodológicas no processo de incentivo à leitura e a escrita, uma
perspectiva interdisciplinar e interdimensional na Escola Municipal de Educação Básica São
Cristóvão.

Deste modo, nós enquanto partícipes desta nova realidade, com o intuito de contribuir com a construção
do conhecimento dos alunos da instituição a qual fazem parte, discutimos e chagamos a um denominador
em comum, optando por desenvolver na instituição de ensino o incentivo à leitura e a escrita, através da
utilização de outras metodologias, que não as tradicionais, tidas em sala de aula. Numa perspectiva
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interdisciplinar (outras áreas do conhecimento) e de uma forma interdimensional (partindo da realidade,
para se alcançar construir juntamente com os discentes a autonomia, uma visão positiva de si e de
outrem).

No texto denominado a Pedagogia da Pesquisa-Ação (FRANCO, 2005, p. 500) destaca: “Durante uma
pesquisa-ação, será importante que haja tempo e espaço para que cada sujeito vá se apropriando das
mudanças que se operam em suas significações de mundo, que implicam essencialmente mudanças em
sua perspectiva como sujeito”. É isso que o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência –
PIBID vem propiciar aos sujeitos pesquisadores conhecer a realidade para poder intervir, isso implica
reflexão permanente sobre a ação. Para tanto, desde que haja articulação entre pesquisa/ação/reflexão e
formação, a pesquisa-ação pode constitui-se em uma metodologia de pesquisa formando sujeitos
pesquisadores críticos e reflexivos.

Assim, após a escrita da proposta interventiva o grupo de pibidianas foi à escola comunicar sobre as ações
e convidar a equipe escolar: docentes e gestão, para participarem da apresentação do projeto de
intervenção no lócus de pesquisa, a Escola Municipal de Educação Básica São Cristóvão. Nesse sentido, na
proposta interventiva aplicada, destacou-se o quão fundamental fora desenvolver no contexto escolar a
leitura e escrita, numa perspectiva não de alfabetizar mais letrar. Assim sendo, nos últimos anos o
letramento assume papel primordial, uma vez que é preciso para além de saber ler e escrever, entender
os significados, produzir textos, compreender o uso das palavras em diferentes contextos.

A proposta de intervenção, atualmente, se encontra em andamento na escola parceira, porém
fundamentalmente está propiciando a construção do conhecimento, de forma significativa e ao mesmo
tempo prazerosa oportunizando a construção da leitura e escrita, bem como desenvolvendo nos discentes
a sua autonomia, seres partícipes que serão donos de suas leituras e escritas.

2. A contribuição do PIBID para a sala de aula, lócus de pesquisa

Com o processo de análise dos dados coletados sobre o entorno da escola, dos partícipes das mesmas, da
relação de poder (gestão, corpo docente e discente, e funcionários) existente, da relação professor/aluno,
aluno/aluno e professora/alunos/pibidianas partimos para a prática na conseguinte execução e
desenvolvimento das atividades/ações da proposta interventiva, intitulada “As inovações metodológicas
no processo de incentivo à leitura e a escrita, uma perspectiva interdisciplinar e
interdimensional na Escola Municipal de Educação Básica São Cristóvão”. A referida proposta após
alguns meses de aplicabilidade e em andamento na escola parceira, veio a ganhar significância em termos
de aprendizagem para os discentes participantes do processo ora descrito, traduzida na Provinha Brasil.

Sabe-se ter a Provinha Brasil cinco níveis para avaliar os participantes da mesma no ensino fundamental,
anos iniciais, nas áreas de Matemática e Língua Portuguesa. A primeira edição, segundo INEP (Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) da Provinha Brasil, a nível nacional, surgiu
no ano de 2008 com aplicação na maioria dos municípios brasileiros. E a Escola Municipal de Educação
Básica São Cristóvão, participante da provinha e do PIBID veio a angariar um bom resultado,
surpreendendo-nos enquanto pibidianas participantes do processo de aprendizagem da sala de aula do 2º
ano do ensino fundamental anos iniciais.

A nota para o 2º ano do ensino fundamental, fora numa escala de cinco tanto para Língua Portuguesa
(leitura), quanto para Matemática; nessas duas áreas a pontuação fora realmente satisfatória, a nosso
ver, pois em Língua Portuguesa a nota fora três e em Matemática a nota fora cinco, suplantando a nota do
ano passado que em Matemática fora quatro e em Língua Portuguesa obteve-se um número mais baixo,
dois.

Este resultado, supracitado, deixou-nos perceber e refletir que as atividades/ações vieram a surtir efeito,
pois contribuíram e ainda irão contribuir, uma vez que o projeto se encontra em andamento, com a
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aprendizagem dos discentes envolvidos no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência.

Para uma maior análise desta questão de notas da Provinha Brasil segue abaixo um quadro especificando
o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do ano de 2011 para ser possível conhecer o
nível de desenvolvimento apresentado pela escola:

0 Ideb Observado Metas Projetadas

Escola 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO 1.8 3.1 3.0 2.4 2.9 3.3 3.6

A meta proposta para o ano de 2009 foi alcançada, no entanto em 2011 não foi possível obter a média
desejada, ou seja, a escola como um todo em parceria com o PIBID busca meios de ultrapassar as
barreiras existentes e atingir seus objetivos, fundamentalmente atingir a melhoria do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), para que a meta projetada para a supracitada instituição
seja alcançada.

E como o projeto de intervenção está em andamento, se espera que o mesmo venha a contribuir cada vez
mais com o fortalecimento da aprendizagem tanto dos alunos da instituição de ensino fundamental pública
quanto na formação inicial das graduandas envolvidas neste processo de pesquisa-ação, contribuindo com
uma formação sólida e ligando o meio acadêmico com o ensino fundamental.

Considerações

O primeiro passo fora dado, com as coletadas dos dados da pesquisa, e a reflexão do mesmo
transformando em uma proposta interventiva, em andamento. Se espera que esta proposta seja uma
ferramenta de fortalecimento e construção do conhecimento com significado, como tem sido até o
presente momento.

Respectivamente essa pesquisa-ação nos permite dialogar sempre com nós mesmos e com a prática
docente. Como explicitado, o conhecimento é construído vinculado à transformação dessa realidade, que
só será possível através da participação coletiva, tanto da escola e seus partícipes, quanto das pibidianas,
graças o vínculo estabelecido do programa com a universidade participante do PIBID.

Nessa perspectiva, o que ora se apresenta vem ao encontro da necessidade de discussão e tomada de
posição sobre a temática supracitada. Essa iniciativa certamente aponta indicadores que contribuirão para
o incentivo à leitura e a escrita, numa perspectiva interdisciplinar e interdimensional na escola pública.
Assim, pretendesse que os resultados dessa experiência sejam disseminados por meio de
trabalhos/pesquisas na instituição envolvida no programa, propiciando por meio da articulação entre
pesquisa/ação/reflexão ultrapassar as barreiras existentes.

Por fim, é preponderante a participação no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que
contribui significativamente para a construção de uma identidade docente capaz de interferir de forma
efetiva para uma transformação social, fomentando experiências metodológicas e orientando a superação
de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem, para atingir a melhoria do IDEB na
instituição de educação básica.
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