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1. Resumo 

Esta pesquisa faz parte do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

– Capes – Pibid em parceria com a UNISANTA; tendo como objetivo principal a 

melhoria da qualidade da formação inicial do docente e incentivar a inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais numa escola publica municipal na 

cidade de Santos SP. Para tanto foi usada a pesquisa-ação durante o período de 

março a agosto de 2014 como forma de atuação e intervenção dos alunos bolsistas 

na realidade da escola pública em encontros semanais. Os resultado preliminares 

apontam a necessidade de se estimular os processos psicológicos básicos pois os 

alunos estão no estágio de alfabetização pré-silábico. 
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2. Introdução 

Este trabalho faz parte do subprojeto da área de educação do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, desenvolvido em parceria 

com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, 

Universidade Santa Cecilia – UNISANTA e a Unidade Municipal de Educação 

Auxiliadora da Instrução que pertence a rede municipal da cidade de Santos-SP.  

O PIBID tem como finalidade incentivar a formação docente em nível superior, 

contribuindo para valorização do magistério, buscando elevar a qualidade da 

formação inicial, para tanto visa mobilizar os professores das redes públicas de 

ensino para serem co-formadores dos alunos de licenciatura.  

O subprojeto da Licenciatura em Pedagogia é desenvolvido por cinco alunos 

do curso e bolsistas da CAPES – Pibid. Para desenvolver esse trabalho contam com 

a orientação da coordenadora do subprojeto e professora da Universidade Santa 

Cecília e da professora supervisora responsável pelo atendimento educacional 

especializado - AEE da Unidade de Educação Municipal que desempenha o papel 

de co-formadora dos alunos bolsistas. 

 

3. Objetivos  

Promover a integração e troca de conhecimentos entre professores da Unidade 

de Educação Auxiliadora da Instrução, pertencente a rede de ensino público da 

cidade de Santos e alunos do curso de Pedagogia da Universidade Santa Cecília.  

Contribuir para a formação inicial dos alunos bolsistas. 



Incentivar a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais na 

Unidade Municipal de Educação Auxiliadora da Instrução. 

 

4. Metodologia 

A metodologia utilizada é a pesquisa-ação, a qual tem como característica 

unir teoria e prática, buscando desenvolver no aluno bolsista a práxis pedagógica, 

ou seja, reflexão - ação – reflexão (FRANCO, 2003). Essa metodologia permite que 

os pesquisadores intervenham na realidade social e neste caso em particular, nos 

problemas educacionais. 

Por meio da pesquisa-ação os alunos bolsistas tem a possibilidade de 

investigar e refletir sobre sua prática e desenvolver saberes, habilidades e 

competências em si mesmos,de maneira participativa e cooperativa, o que reflete de 

maneira positiva nos alunos da unidade de ensino pública na qual fazem a pesquisa.  

As ações desenvolvidas, usando a pesquisa-ação, propiciam aos alunos 

bolsistas maior clareza de sua prática, que poderão resultar em mudanças 

atitudinais que consolidam a formação inicial do docente (PIMENTA e FRANCO, 

2008).   Segundo Engel (2000) “este tipo de pesquisa constitui um meio de 

desenvolvimento profissional de dentro para fora”, pois parte das preocupações e 

interesses das pessoas envolvidas na prática, envolvendo-as em seu próprio 

desenvolvimento profissional.  Transformando a concepção do processo de ensino 

aprendizagem e do fazer pedagógico. 

 

5. Desenvolvimento 

 O projeto é desenvolvido na Unidade de Educação Municipal Auxiliadora da 

Instrução, a qual foi escolhida por ser polo que recebe crianças com necessidades 

educacionais especiais – conduta típica. As atividades do projeto são desenvolvidas 

junto aos alunos dos primeiros anos do ensino fundamental, que apresentam 

dificuldade de aprendizagem e foram encaminhados para avaliação 

psicopedagógica. Inicialmente foi feita uma observação da dinâmica da sala de aula 

em que se observou as relações entre professor/aluno e aluno/aluno. 

No segundo contato, os participantes do projeto apresentaram-se aos alunos 

e para isso foi utilizado o curta – metragem Cordas que introduziu a temática da 



inclusão escolar. Posteriormente foi realizada avaliação de nível de grafismo por 

meio de desenho de figura humana e avaliação do nível de escrita. 

De posse desse material, decidiu-se que a intervenção junto aos alunos dos 

primeiros anos deve pautar-se em desenvolver os processos psicológicos básicos 

usando a ludicidade, buscando assim facilitar o desenvolvimento sócio – cognitivo 

dos alunos atendidos.  

 

6. Resultados preliminares    

Por meio dos instrumentos e das atividades desenvolvidas, percebe-se que 

esses alunos apresentam problemas afetivos–emocionais advindos de uma 

realidade familiar adversa, onde muitos pais são usuários de drogas, crianças 

abrigadas e negligenciadas, tendo em visto que muitos alunos são transferidos, 

dificultando a continuidade do trabalho dos pesquisadores e dos docentes.  

 Pedagogicamente constatou-se que a maioria dos alunos está  no nível de 

escrita pré–silábico, portanto justifica-se a necessidade de estimular o 

desenvolvimento dos processos psicológicos básicos, tão importante para 

aprendizagem, por meio de jogos e brincadeiras.  

A relação entre professor co–formador e alunos bolsistas propiciou a troca de 

saberes e o amadurecimento pessoal dos discentes, bem como o aprimoramento da 

práxis dos mesmos.  
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