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RESUMO: Este artigo tem como objetivo focalizar as contribuições e possibilidades que o PIBID tem oferecido, bem como descrever
a relação existente entre a escola parceira titulada como Escola Municipal de Educação Básica Santa Sofia e a Universidade Estadual
de Alagoas, ambos situados na cidade de Santana do Ipanema, sertão alagoano. Visto que essa já é um dos objetivos assegurado pela
proposta do subprojeto do Curso de Pedagogia ofertado no Campus II/UNEAL, apontadona natureza do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência, perceber semelhanças existentes entre as discussões da academia e suas relações com as práticas
cotidianas. As ações empreendidas pelo PIBID possibilitarão a relação entre teoria e prática, constituindo um currículo institucional
capaz de pensar os sujeitos pelas ligações das concepções já identificadas, que a partir da pesquisa possibilitará a reflexão sobre a ação
e a prática docente.
Palavras-Chave:Pibid. Metodologias. Ações.

ABSTRACT:This article aims to focus on the contributions and possibilities that PIBID has offered, and describe the relationship
between the partner school titrated as Municipal School of Basic Education Santa Sofia and the State University of Alagoas, both
located in the city of Santana do Ipanema, backlands of Alagoas. Since this is already one of the goals ensured by the proposed
subproject of the Education Course offered at Campus II / UNEAL, pointed in nature of the Scholarship Program Initiation to
Teaching and notice similarities between the discussions of the academy and its relations with the practices everyday. The actions
undertaken by PIBID enable the relationship between theory and practice, providing a curriculum institutional able to think the subject
calls for the concepts already identified that from the research will enable reflection on action and practice teaching.
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Introdução

Este artigo parte das experiências que estão sendo vivenciados por meio do PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID e como lócus indispensáveis a estas experiências a Universidade Estadual de Alagoas e a escola
parceira, tendo como subprojeto INICIAÇÃO À DOCÊNCIA: A RELAÇÃO TEORIA-PRÁTICA COMO BASE PARA
FORMAÇÃO DOS LICENCIANDOS EM PEDAGOGIA, que tem como objetivo relacionar e compreender as diversidades que
existem entre teoria e prática possibilitando um verdadeiro laboratório de experiências que estão sendo concretizadas e aos poucos
trazendo resultados, o processo é lento, mas, é nesta lentidão que o processo das diversas relações está se realizando, trazendo consigo
um leque de possibilidades de mudanças, bem como de uma nova forma de pensar na prática as teorias vistas enquanto formação
acadêmica, como também as grandes contribuições para a formação docente.
São muitas as experiências que o PIBID tem possibilitado, mas é ainda mais importante como essas experiências estão sendo
embalsada na teoria, nos referenciais teóricos, bem como saber que estando na prática é bem mais fácil compreender o que estas
teorias querem que entendam e até onde podemos influenciar para resultados futuros.
Em um primeiro momento situarei em que contexto e quem são os sujeitos que estão sendo envolvidas neste cenário, como também as
perspectivas que a escola parceira já citada, tem com o programa PIBID assim como as perspectivas dos bolsistas com a escola. Neste
âmbito apontarei o trabalho realizado na escola parceira, as primeiras impressões, bem como alguns resultados já concretizados, por
meio da proposta de intervenção que ao longo de muitos estudos, discussões foram sendo aproximados de “situações problemas”
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encontrados na sala de aula da escola já mencionada e que serão aos poucos embolsados.. E para finalizaresboçará as contribuições do
programaPIBID na formação docente, além das relações e do leque de possibilidades que este vem fornecendo a todos os envolvidos.
Para tais compreensões a cerca dos fenômenos educacionais fazer-se necessário uso deembolsos capazes de ajudar a entender os
problemas que se encontram restritos em uma sala de aula e que muitas vezes não são vistos nem tanto compreendido ou estudo para
tentar amenizar ou até mesmo resolver, e que estão postos nas teorias educacionais de muitos teóricos alguns como entre tantos outros
que nos dar subsídios, que ajudam a compreender tais fenômenos.

1. Breve histórico da escola parceira do PIBID e a contextualização dos sujeitos envolvidos

O principal lócus para a formação de professores é além da prática a escola, para tal é indispensável uma breve apresentação dos
indivíduos aqui em destaque, bem como situar que cenário e de quais sujeitos estamos caracterizando.
A instituição tida como objeto de estudo foi a Escola Municipal de Educação Básica Santa Sofia, sediada na Rua Santa Sofia S/N, na
cidade de Santana do Ipanema – AL, semiárido alagoano. A referida escola foi fundada em 06 de fevereiro de 1995 no atual prédio,
mas chegou a funcionar em outro prédio, por volta de 1990 – para ser mais preciso nos foi explicado que funcionava numa garagem,
ou seja, num único espaço, sem divisórias – chegando a funcionar até 1995, ano que passa a funcionar na atual escola já citada.
A razão da escola se chamar Santa Sofia se apresenta por alguns fatos óbvios e condizentes com a realidade da localidade. A direção
nos informou a mesma recebeu o referido nome para evitar conflitos entre governantes, atuais e oposições políticas e, ainda, pelo fato
da escola se localizar na Rua Santa Sofia e, por fim, há um cemitério também conhecido como Santa Sofia.
A aludida unidade de ensino oferta Ensino Fundamental regular – 1º ao 9º ano, EJA e Educação Especial. As modalidades de ensino
estão distribuídas nos três turnos, os quais funcionam de: 7h às 11h (matutino), 13h às 17h (vespertino) e das 19h às 22h (noturno).
Desse modo, são atendidas trinta e oito turmas, sendo: 32 regulares, 3 da Educação Infantil, 2 da EJA e 1 da Educação Especial. A
escola tem como público alvo a comunidade santanense atende a uma classe a qual a grande parte é beneficiaria do programa bolsa
família, dessa forma pode-se perceberque ao falamos de escola, pensamos necessariamente no ambiente sala de aula, assim algumas
características norteadoras da sala de aula, um dos primeiros elementos observados foi o espaço, que não oferece conforto nenhum a
turma, sendo ele insuficiente para comportar o número de alunos que a mesma apresenta.
Segundo Morin:

[...] a realidade não é facilmente legível. As ideias e teorias não refletem, mas traduzem a realidade, que podem traduzir de maneira
errônea. Nossa realidade não é outra senão nossa ideia da realidade. Por isso, importa não ser realista no sentido trivial (adaptar-se ao
imediato), nem irrealista no sentido trivial (subtrair-se às limitações da realidade); importa ser realista no sentido complexo:
compreender a incerteza do real, saber que há algo possível ainda invisível no real. (MORIN, 2003, p. 85)

Percebe-se então a importância de refletir sobre a realidade dos sujeitos no contexto em que se insere, bem como compreender que tais
realidades quando observada com outro olhar pode contribuir com uma prática na qual leve em consideração os indivíduos e sua
perceptível situação social, podendo então facilitar a concepção de vida dos sujeitos, refletindo em ações que tragam resultados
positivos.
É de extrema importância ressaltar aqui que para além do contexto de tais sujeitos, é imprescindível deixar de lado as relações
interpessoais desses indivíduos, de certa forma o ser humano não vive sem o outro, ou seja, é necessário o contato, o diálogo as
estreitas relações de afetividade, aspectos estes que muitas vezes não são levados em conta, mas trazem ações que podem desnortear a
ação docente.
Para Marchesi e Martín:
"Os sentimentos de afeto entre o professor e seus alunos contribuem para criar uma atitude positiva em relação à aprendizagem. Os
bons professores procuram comunicar entusiasmo e carinho para seus alunos. A paciência, a perseverança, o apoio à autoestima dos
alunos e o senso de humor são outras das características apontadas nas várias intervenções que estão presentes quando existe uma
relação de respeito e empatia com os estudantes". (MARCHESI; MARTIN, 2003, p. 111)
Busca-se por meio de observações e estudos tentar compreender como se dá esta relação, ensinar e aprender, no âmbito de sala de aula
da Escola Municipal de Educação Básica Santa Sofia. Mediante o que foi observado notou-se que a relação desenvolvida em sala de
aula apresenta-se de maneira harmônica, no entanto, é perceptível a falta de uma aproximação mais direta, um contato mais humano,
afetuoso com os alunos, um diálogo, uma roda de conversa, ou quem sabe algumas dinâmicas de grupos que possam quebrar essa
barreira.
Tais compreensões trouxeram a torna, um âmbito de questões, mas que se resume em aperfeiçoar a prática docente, mostrando
possíveis metodologias diversificadas, onde estas contribui com uma prática fora desse conceito tradicional, questão esta que ainda é
enraizada na formação de alguns docentes, mas que através das ações do pibid e da proposta de trabalho vem sendo aos poucos se
aperfeiçoando.
A escola parceira tem contribuindo muito para que a proposta de trabalho seja efetiva de maneira que esta parceria traga resultados que
pelo menos mude a realidade que a escola tem hoje como muitas das escolas do estado alagoano, esta também está com IDEB (Índice
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de Desenvolvimento da Escola Básica), baixo, mas com ações trabalhadas e repensadas podem sim contribuir para possíveis mudanças
e é exatamente esse o objetivo do pibid.

2. As primeiras impressões, o trabalho realizado e alguns resultados do PIBID

É importante ressaltar que o pibid ainda está em processo de construção e consolidação na Universidade Estadual de Alagoas, pois este
é o primeiro projeto aprovado nesta instituição, entretanto, os bolsistas já identificaram o quanto o pibid traz consigo possibilidades de
construir uma formação docente vivenciando com a prática e assim relacionando os conhecimentos adquiridos enquanto alunos e as
experiências constadas na prática, bem como, compreender e analisar os fenômenos educacionais com o objetivo de contribuir com um
olhar crítico sobre tais problemas.
No primeiro momento ainda era um conceito confuso, mas nos encontros, nas reuniões, nos grupos de estudos e principalmente no
contato com a escola, foi muito importante para que os olhares e conceitos fossem-se aos poucos se ampliando, assim nota-se que o
programa não beneficia somente a formação profissional, mas também ajuda na construção de uma identidade pessoal.
O primeiro contato com a escola foi essencial para realização de um diagnóstico no qual permite entender o espaço e os sujeitos que ali
se inserem elementos importantes para discutir e encontrar um objeto de estudo nos quais forneceu subsídios para a construção da
proposta de intervenção na escola parceira.
Dessa forma, constatou-se a necessidade de promover aulas mais recreativas, coletivas e diversificadas, assim, percebe-se a falta de
atividades coletivas, de aulas estimulantes, que busquem a atenção dos alunos e que permita sair da rotina sala de aula, e de diálogos
que possam aproximar os sujeitos envolvidos, promovendo ações que possam interferir no contato direto entre ambos
(professor-aluno), e principalmente estreitar os laços de afetividade e companheirismo em sala de aula.
Neste sentido, buscar-se-á, sustentados nos pressupostos da pesquisa-ação, refletir sobre ações para tentar minimizar as dificuldades
encontradas, buscando, ao máximo, interagir com ajuda da escola como um todo, não somente do docente e dos discentes, mas uma
ação conjunta, pois todos fazem parte deste processo transformador. Considerando-se a “pesquisa-ação um processo eminentemente
interativo, a análise da qualidade da ação entre os sujeitos que dela participam é fundamental para definir sua pertinência
epistemológica e seu potencial praxiológico” (FRANCO, 2005, p. 491).
Tais ações têm como objetivo principal uma reflexão acerca das práticas docentes, bem como compreender a importância do uso de
metodologias capazes de interferir no ensino-aprendizagem dos alunos e também da acuidade das relações interpessoais e alertar
também para o trabalho coletivo e dinâmico.
Assim, aos poucos a proposta está sendo efetivada, ações estão sendo colocadas em práticas, mas sabe-se que o processo é lento e que
as mudanças só se concretizam quando se tem pessoas conscientes das mudanças e respectivamente sente o desejo de mudar, de
almejar bons resultados.
Almeja-se então compreender os motivos que levam a essa necessidade: promoção de aulas diferenciadas, mais participativas, grupais,
afetivas, etc., faz-se necessário refletir acerca das causas que desencadeiam tal problemática, que por meio das observações feitas na
escola parceira e respectivamente na sala de aula da supervisora de área do programa o quarto ano do ensino fundamental, pode-se
dizer que é uma prática baseada no tradicionalismo e que falta uma compreensão de novas metodologias, de inovar e rever alguns
conceitos.
Pensando assim, resultou-se em uma proposta de trabalho baseado em de CélestinFreinet, mas especificamente nas aulas passeios, com
o objetivo de integrar novas metodologias, bem como de interagir com novos ambientes que também propiciam saberes.
Lutamos para fazer surgir, do próprio seio da escola pública, essa escola do povo, cujos fundamentos técnicos elaboramos
minuciosamente. Já somos muitos os que, não apenas em pensamento, em teoria, mas também em práticas, atravessaram o fosso [...]
Orgulhosos de nosso passado, fortalecidos por nossa e experiência, lançamos vanguardas vigilantes e esclarecidas. Mas todos nós
juntos, educadores do povo, é que, mais adiante, entre o povo, na luta do povo, realizaremos a escola do povo. (FREINET, 2001, p. 5
apud CAVALCANTE, 2006, p. 9)
Tendo como base este conceito de inovar metodologias por meio de uma interação e um envolvimento da escola com o programa
como também dos bolsistas com a escola, promovendo assim uma troca de experiência.

3. As contribuições do Pibid para a formação docente uma interligação entre teoria e prática e/ou escola e universidade

O programa institucional de bolsas de iniciação a docente (PIBID) tem como lócus incentivar a formação docente de estudantes nos
cursos de licenciaturas para educação básica e tem como objetivo valorizar essas formações em busca de uma educação com qualidade
para que junto aos programas de apoio ao ensino contribuir com o Índice de Desenvolvimento daEducação Básica (IDEB). Além de
possibilitar a compreensão e lançar reflexões criticas sobre a teoria na qual se instrui na universidade com a prática nas escolas em
parceria com PIBID, elevando assim um ensino superior qualitativo capaz de aperfeiçoar nas diversas relações cotidianas.
Pode-se dizer que o Pibid trata-se efetivamente de um laboratório de experiências, pois este tem contribuído constantemente com uma
autorreflexão na descoberta de uma identidade profissional onde tem proporcionado aos bolsistas uma visão de como é o cenário
escolar como as relações e inter-relações estão sendo vivenciadas e como se situa o professor neste contexto, são aspectos que para um
futuro professor já estão sendo pensado e talvez repensado por meio do pibid, pois ele tem essa oportunidade de antecipar tais práticas.
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Sabe-se que o currículo da universidade não dar proporções suficientes para atuação em sala de aula, mesmo com os estágios
oferecidos percebe-se ainda que o aluno não têmuma noção concreta do que é a prática docente e não se situa na diversidadedo
ambiente escolar, dos diversos aspectos que ali se inserem nem tanto compreendem que identidade e papel ele tem naquela instituição.
Para Gonçalves (1998) é de extrema importância “a necessidade de uma prática de ensino mais efetiva, proporcionada ao longo do
curso de formação e nãoapenas no final dele, como ocorre no modelo vigente predominante” (p.107); é o que proporciona o Pibid,
quando possibilita uma interação entre a teoria e a prática, mas este não é um privilégio para todos.
Outro aspecto de muita seriedade no Pibid são as grandes proporções de incentivo à pesquisa, pois ele não somente permite interagir
com a prática, mas possibilita novas pesquisas, estudos e experiências capazes de nos fazer pesquisadores do processo ensino
aprendizagem contribuindo e aproximando ainda mais o verdadeiro significado do ensino superior, valorizando assim o sujeito como
ser construtor da sua própria identidade.
Compreende-se que o pibid contribui não somente para a formação docente, mas para todos os envolvidos e engajados no projeto
como bolsistas, supervisores ecoordenadores de área, alunos e a escola como um todo, pois todosanseia um só objetivo uma educação
de qualidade, onde o que importa é o processo ensino – aprendizagem, contribuindo também com uma relação e inter-relação entre
professor-aluno, aluno-aluno, proporcionando uma afetividade capaz de contribuir com resultados.
Freire destaque que a para ser professor não é só está em sala de aula, mas em uma luta constante pela sua autonomia profissional:
Quanto mais penso sobre a prática educativa, reconhecendo a responsabilidade que ela exige de nós, tanto mais me convenço do dever
nosso de lutar no sentido de que ela seja realmente respeitada. O respeito que devemos como professores aos educandos dificilmente
se cumpre, se não somos tratados com dignidade e decência pela administração privada ou pública da educação (FREIRE, 1996,
p.107).
Pois seja qual instituição que o professor esteja inserido, a luta será sempre a mesma, por uma valorização profissional e
reconhecimento da sociedade, que a prática educativa quando consciente pode mudar os sujeitos.
Freire (1996, p. 43-44) afirma que: “[...] na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica
sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática [...]”. Portanto, ao ser
professor, cabe a este profissional a ação de ensinar. Ensinar para constatar, intervir e transformar.
Baseado nesta perspectiva de inovar ou de lançar novas metodologias percebe-se que aos poucos os resultados das ações desenvolvidas
na escola parceira já aparecem alguns resultados, a professora aos poucos começa a perceber a importância de um planejamento
baseado na realidade dos seus alunos, como também se percebe que a relação da docente com seus alunos estão proporcionando uma
aprendizagem mais criativa, dialética e também na afetividade entre ambos.
Como enfoca Paulo Freire, sobre a importância da interação dos alunos com sua professora e as contribuições que esta traz para a sua
ação reflexão.

“É importante que os alunos percebam o esforço que faz o professor ou a professora procurando sua coerência. É
preciso também que este esforço seja de quando em vez discutido na classe. Há situações em que a conduta da
professora pode parecer aos alunos contraditórios. Isto se dá quase sempre quando o professor simplesmente exerce sua
autoridade na coordenação das atividades na classe e parece seus alunos que ele, o professor, exorbitou de seu poder. Às
vezes, é o próprio professor que não está certo de ter realmente ultrapassado o limite de sua autoridade ou não”.
(FREIRE, 1996, p.64)

É importante ressaltar que todas as ações planejadas estão sendo realizadas e com a contribuição da escola parceira bem como da
supervisora de área, nesta todos estão compromissados e cada vez mais buscando realizar as ações para aproximação e interação dos
alunos com a professora, objetivo este da proposta de trabalho as aulas-passeio como facilitadoras do processo ensino-aprendizagem
estreitando as relações interpessoais.
Bem como saber que a docente desde então já começa a trabalhar essa relação de aproximação, realizando entre eles trabalhosgrupais,
aspecto este que não era hábito da professora, e da satisfação dos alunos com a mudança de prática na sala de aula e a forma de
tratamento da professora com seus alunos, percebendo assim aos poucos a afetividade entre ambos.
E aos poucos os objetivos estão sendo alcançados e os resultados vão surgindo, trazendo consigo uma aproximação da
professora/supervisora de área com seus alunos, estreitando ainda mais os laços de aproximação entre ambos. Além de uma ampla
visão da teoria vista na Universidade com essa prática que nos ajuda no aperfeiçoamento bem como na interação entre tais teorias.
E ainda, que o ânimo e as perspectivas de renovar são vistas nos olhares de cada um de nós, (bolsistas, professora supervisora de área,
coordenadora de área e os alunos), que todos têm em sintonia o desejo de mudanças e principalmente de respostas e resultados
positivos, resultados estes que fazem refletir e buscar novas práticas, posturas e acima de tudo nos faz compreender os contextos e
diferentes tempos de cada um.

Considerações Finais

Na verdade o PIBID está sendo um laboratório, no qual permite enxergar além do que está posto, ou seja, podemos talvez não
solucionar problemas, mas podemos sim, diagnosticar e traçar possibilidades, não nas entrelinhas, mas com o suporte dado pela
fundamentação teórica, e na prática do cotidiano.
É por meio dele que a teoria vista na universidade está sendo compreendida na nossa prática enquanto bolsista do pibid, pois
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possibilita a compreensão da relação ensino aprendizagem, além das grandes reflexões que são postas a olhos, onde não só os bolsistas
percebem essas relações, mas a escola parceira como um todo e principalmente os alunos onde são os verdadeiros beneficiados.

No trabalho escolar é importante que o professor seja capaz deenvolver os alunos em um leque de situações didáticas adequadas, istoé,
situações que se colocam como problema e que, de algum modo, desafiam seus saberes anteriores, conduzindo a reflexão sobre
novossignificados e novos domínios de uso desses saberes. Nesse processodialético, conjugam-se dois aspectos de aprendizagem:
desenvolver uma diversificação dos significados concretos dos objetosmatemáticos e uma progressiva integração desses significados
numaforma abstrata, cujo sentido é potencializar as possibilidades de usoem novas situações concretas. (MOREIRA, 2005, p. 56)

Assim já é possível entender como o processo ensino-aprendizagem não depende somente do professor e da sua prática em sala de
aula, é muito importante que a escola e a formação do professor estejam compromissadas e atentas aos desafios do contexto escolar,
bem como entender os sujeitos que ali se inserem.
Fazer parte do Pibid é de extrema importância, pois possibilita entender como estudante de pedagogia uma grande parte da teoria na
prática, pois oferece subsídios onde se pode refletir desde já sobre a formação a partir de uma identidade, ou seja, pensar desde já que
professor deve ser e que posturas devem tomar não seguir exemplos, mas, aos poucos e com essas experiências construir sua própria
identidade profissional.
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