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Introdução

    A cada dia se torna mais evidente a importância da 
existência de cursos universitários que atendam as 
necessidades da sociedade, formando profissionais
inclusos em um contexto escolar, sócio – político –
histórico - cultural e ambientalmente situados. Este é o 
caso dos alunos do curso de Licenciatura em Ciências 
Agrícolas da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco - UFRPE, que atuam como bolsista do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência - PIBID.

De acordo com o que diz o Ministério da Educação
(MEC) [1], o PIBID é um programa que tem a intenção 
de unir as secretarias municipais e estaduais de 
educação e as universidades públicas, a favor da 
melhoria do ensino nas escolas públicas em que o 
índice de desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB), esteja abaixo da média nacional (4,4). Alem 
disso faz parte das propostas do PIBID o incentivo à
carreira do magistério nas áreas da educação básica.

Segundo Marques (2006) [2], o estágio não pode 
constar no conteúdo programático apenas como uma 
prática a ser realizada no fim do curso como um 
resultado final de uma jornada em que foram abordados 
conteúdos puramente teóricos. Este mesmo autor ainda 
diz que é necessária para a formação do profissional a 
percepção dos desafios da prática. Neste contexto pode 
ser abordada a importância da pesquisa no seu campo 
de atuação profissional, resultando em perguntas a o 
campo teórico em que suas respostas estarão 
intimamente ligadas a realidade. Ademais há a 
importância de superar a visão da dinâmica dos cursos 
em que a teoria e a pratica são algo visto 
separadamente.

Lima e Odísio Neto (1996) [3,4], falaram a respeito 
da formação continuada, levantando a questão da 
deficiência na formação dos professores como a 
principal responsável pelo fracasso da escola para uma 
parcela da população. Estes autores alertam para o fato 
de que essa parcela que se fala trata-se de pessoas 
formadoras do campo discente da população menos 
favorecida, mais precisamente alunos do sistema 
público de ensino.

Segundo Viviani (1994) [5], a formação continuada 
é um direito adquirido pelo professor, que é necessária 

diante da baixa qualidade da formação inicial oferecida 
pelo estado.

Nesse contexto alunos do curso de Licenciatura em 
Ciências Agrícolas, bolsistas do PIBID, juntamente com o 
supervisor da área, trabalharam durante quatro meses 
abordando, a principio, conteúdos que pudessem promover 
o conhecimento e compreensão sobre o discente, docente, 
gestão escolar, relações interpessoais, proposta pedagógica, 
estrutura física, entre outros, a partir de metodologias 
participativas, com o objetivo de conhecer a realidade 
escolar e o que pensam os sujeitos que integram a Escola 
Estadual Lions de Parnamirim, sob a Gerencia Regional 
Recife Norte da Secretaria de Educação do Estado (SEE), 
localizada na Rua Dom Manuel Medeiros,s/n,Bairro da 
Várzea, Recife.PE, para que assim possamos nos 
apropriarmos do cotidiano desta instituição de ensino.

Materiais e métodos

Como atividades iniciais foram realizadas reuniões com o 
supervisor, para que pudéssemos traçar objetivos e 
metodologias. A partir destas construções partimos para um 
processo exploratório e compreensivo sobre a escola.

Transitamos pelos diversos espaços escolares, 
observamos, fizemos entrevistas e questionários com 
alunos, corpo docente e administrativo.

Em sala de aula procuramos nos apresentar, buscando 
dessa forma estabelecer vínculos de convivências, usando 
para essa pratica dinâmicas que pudessem promover uma 
melhor integração dos bolsistas na escola.

Visando conhecer melhor os alunos, seus interesses e 
percepções sobre a escola, trabalhamos com diversos 
recursos, utilizando todo o ambiente possível da escola 
como o laboratório de informática, áreas cobertas, cantina e 
sala de aula, no sentido de aperfeiçoar os espaços 
disponíveis.

Na realização dos trabalhos, em todo momento 
privilegiamos metodologias participativas, onde o aluno foi 
ouvido em todas as atividades, dando sugestões e ajudando 
no que se diz respeito à melhor maneira de se realizar as 
atividades.

A presença do professor supervisor da escola foi de 
suma importância na viabilização da execução dos 
planejamentos, bem como facilitador no processo de 
inserção dos bolsistas na realidade escolar.



As atividades desenvolvidas nesse início do 
programa, tiveram como objetivo conhecermos o 
funcionamento do cotidiano da escola, possibilitando o 
confronto com a teoria para planejarmos as atividades 
com base em dados de realidade.

Resultados e discussão

As diversas leituras, estudos e discussões realizados 
ao longo dos cursos de licenciatura, de modo geral, nos 
apontam para uma escola idealizada, cujo contexto 
escolar parece ser algo estático e homogêneo. Esta 
situação, junto à falta de contato direto com as escolas 
ainda no início da nossa formação, contribui para que 
construamos em nosso imaginário um modelo de escola 
que pouco se assemelha à realidade vivenciada nos 
diversos espaços escolares. Entretanto, este período 
inicial de atividades na escola Lions Parnamirim, a 
partir da proposta do PIBID, nos aponta para uma 
realidade escolar bastante diversa. Percebemos que é 
necessário fazer uma releitura do contexto escolar, a 
partir do seu cotidiano, estabelecendo, desta forma, 
uma relação dialética entre o conhecimento e a 
realidade escolar. Percebemos que a pouca motivação, 
tanto de alunos quanto de professores decorre de 
fatores internos e de limitações referentes ao papel do 
Estado. Apesar disso, existe um “querer” em constituir 
uma escola onde o ensino possa ser ofertado com 
melhor qualidade. Pudemos compreender que os 
problemas são muitos, desde a estrutura física, 
passando pelas relações no interior da escola até a 
necessidade de educação continuada, por parte dos 
docentes e dirigentes da escola. Além disso, tivemos a 
oportunidade de perceber que, se existem limitações, 
há também potencialidades a serem exploradas, do 
ponto de vista didático-pedagógico.

A partir desta experiência inicial, pudemos concluir 
que, apesar dos vários problemas enfrentados pela 
escola, é possível desenvolvermos um trabalho coletivo 
com discentes, docentes, gestores, comunidade e 
UFRPE, nas figuras dos bolsistas e coordenadores, no 
sentido de promover melhorias na qualidade de ensino, 
bem como no sentimento de pertencimento à escola 
partindo, não da premissa de uma escola ideal, e sim, 
de uma escola possível e diferente do que está posto. 

Este primeiro momento também nos permitiu 
perceber que a escola não é um espaço pronto e 
acabado, e sim, uma Instituição em processo, tal qual a 
nossa condição humana e que somente a partir do 
conhecimento e da compreensão dos seus entraves 
cotidianos poderemos reconstruir uma escola possível e 
viável. 
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