
1 
 

EXPERIÊNCIA DE INTEGRAÇÃO DA GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO BÁSICA 

ATRAVÉS DE PESQUISA-AÇÃO ARTICULADA COM ARRANJOS PRODUTIVOS 

LOCAIS 

 

Luis Paulo Leopoldo Mercado
1
 

Eixo temático: Formação discente e espaços de atuação 

 

Resumo: O trabalho analisa os resultados da implantação do Programa de Formação 

Continuada de Professores em Pesquisa-Ação para Melhoria da Qualidade da Educação 

Básica articulado com Arranjos Produtivos Locais (APL) a partir da construção e 

implementação de 10 Projetos de Pesquisa-Ação desenvolvidos por grupos multidisciplinares 

de professores e estudantes das escolas estaduais envolvidas e dos cursos de licenciatura e 

gestores de APL. Os projetos tiveram como referência as discussões curriculares da Educação 

Básica, envolvendo as etapas: construção de referencial teórico; elaboração de instrumentos 

de acompanhamento e avaliação, realização da coleta de dados, sistematização dos dados em 

forma de relatórios; análise das informações e produção textual. A coleta dos dados envolveu 

observação participante, questionários, planejamento e produções realizados pelas escolas 

participantes dos projetos. A análise dos dados envolveu a transcrição das gravações dos 

grupos; análise dos registros de cada projeto; análise de conteúdo dos materiais produzidos 

pelos envolvidos; elaboração de tabelas e textos síntese das etapas da pesquisa realizadas dos 

projetos. Os dados iniciais permitem analisar o envolvimento e comprometimento dos sujeitos 

dos projetos com a proposta, as concepções elaboradas e as transformações evidenciadas no 

planejamento e desenvolvimento das pesquisas-ação e as contribuição da proposta no 

contexto dos APL e da educação básica. 
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Introdução 

 

O Programa de Formação Continuada de Professores em Pesquisa-Ação para Melhoria 

da Qualidade da Educação Básica Articulada com APL no estado de Alagoas, teve como foco 

a pesquisa-ação interdisciplinar e a mudança na prática escolar, permitindo a articulação dos 

conhecimentos adquiridos na pesquisa com conhecimentos acadêmicos dos temas 

contemplados nos APL. Foi organizado em 10 projetos de pesquisa-ação implantados e 

acompanhados por equipes interdisciplinares de pesquisadores, levando em consideração o 
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potencial instalado de cada região e o potencial em pesquisa do orientador responsável por 

cada projeto. 

A proposta teve como objetivo implementar e acompanhar projetos de pesquisa-ação 

desenvolvidos por professores da educação básica, envolvendo intervenção pedagógica no 

cotidiano da sala de aula das escolas selecionadas, nas áreas do conhecimento do currículo, 

visando à melhoria do ensino-aprendizagem e contribuindo significativamente, na formação 

continuada dos professores-pesquisadores e estudantes das escolas envolvidas, licenciandos 

das IES, despertando-os para trabalhar a própria prática docente numa dimensão crítico-auto-

reflexiva. (FAPEAL, 2013). 

A proposta incentivou e mobilizou professores pesquisadores e estudantes da 

Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Universidade Estadual de Alagoas (Uneal) e 

Instituto Federal de Alagoas (Ifal), professores e estudantes das 10 escolas participantes para 

terem um olhar mais analítico crítico sobre a prática social da pesquisa no contexto da sala da 

aula, além de possibilitar atividades e experiências que facilitem a aprendizagem, a 

criatividade e a participação dos estudantes no processo educativo. 

 

A Formação Continuada para Pesquisa-ação em Contexto com APL 

 

Os APL são aglomerações de empresas, localizadas num mesmo território, que 

apresentam especialização produtiva e mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação 

e aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como: governo, associações 

empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa. Para Santana et al (2013), o APL 

compreende uma interação e cooperação entre atores que, de forma compartilhada, 

contribuem para o desenvolvimento comunitário. Os APL são pontos determinantes para 

geração de renda, emprego, competitividade e inovação visando compensar as desigualdades 

econômicas, sociais e regionais. (LEITE FILHO e ANTONIALLI, 2011). Exercem um papel 

significativo no desenvolvimento local, gerando benefícios como: melhoria financeira e 

tecnologia das empresas, geração de oportunidades de trabalho, criação de riqueza e renda e 

maior nível de crescimento econômico regional e na melhoria da qualidade de vida nas 

localidades onde estão instalados. (ISBASIOU, 2007). 

Adotou-se a pesquisa-ação (BARBIER, 2002; FRANCO, 2004 e 2005) como 

concepção metodológica para conhecer e intervir na realidade e envolver ativamente os 

sujeitos participantes de cada projeto de pesquisa-ação, que segundo Thiollent (2009), pode 

ser associada a diferentes formas de ação coletiva orientadas em função resolução de 

problemas ou com vistas à transformação.  
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O professor, ao transformar a escola e a sala de aula em espaço de investigação pode 

garantir a aprendizagem dos jovens das classes sociais menos favorecidas com maior 

autonomia e ao fazê-lo, alcançar um nível intelectual mais elevado. À medida que os 

professores e estudantes investigam determinado tema, aprofundam conhecimentos trazendo 

contribuições para o processo de ensino e aprendizagem, permitindo a ambos uma 

desconstrução e reconstrução do conhecimento. Este aprofundamento fortalece o 

desenvolvimento da autonomia e da criticidade, incentivando os envolvidos na observação, 

registro, comparação e investigação, que favorecem a solução de problemas reais de seu 

cotidiano, utilizando a linguagem para a generalização em diferentes situações e contextos e a 

reconceitualização das experiências vividas, preparando-se para intervir na sociedade pautado 

no conhecimento, na solidariedade, no respeito e na tolerância. 

Na pesquisa-ação são formados sujeitos segundo uma perspectiva emancipatória e, ao 

mesmo tempo, que transforma as situações, assim como os conhecimentos que as presidem. 

“Tem potencial científico imenso, visto que permite aos pesquisadores adentrar na dinâmica 

das práxis e, desse modo, recolher informações, dados valiosos e fidedignos para elaborarem 

e produzirem conhecimentos”. (FRANCO, 2012, p. 209-210). 

Após a realização de visitas de sensibilização às escolas escolhidas e apresentação do 

Programa, foram selecionadas 10 escolas do estado de Alagoas, escolhidas a partir dos 

critérios: escola pública estadual de Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e de Ensino Médio, 

com matricula igual e/ou superior a 500 estudantes no Censo de 2013; ter Projeto Político 

Pedagógico atualizado em 2013; estar localizada nos municípios de Delmiro Gouveia, Lagoa 

da Canoa, Batalha, Arapiraca, Palmeira dos Índios, Maceió, Porto de Pedras, Santana do 

Mundaú e Teotônio Vilela. 

Nas escolas selecionadas, foram reunidos professores das diversas áreas, que 

desenvolviam atividades de pesquisa-ação nas áreas do currículo escolar, articulando 

iniciativas dos APL locais de cada município envolvido. Para isso, foram selecionados os 

sujeitos bolsistas da Capes e Fapeal: orientadores dos projetos de pesquisa-ação 

(Coordenadores de área) e licenciandos vinculados as IES; professores pesquisadores e 

estudantes da Educação Básica, vinculados as escolas públicas do estado de Alagoas; 

consultor na área de APL; assessores membros do Comitê de Acompanhamento e Avaliação 

do Programa. 

O processo de construção dos projetos de pesquisa-ação aconteceu na Oficina de 

Formação em Elaboração de Projetos de Pesquisa-Ação Articulada com os APL, com carga 

horária de 20 horas, realizada em 2014 com os sujeitos da pesquisa, no qual foi realizado o 
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primeiro seminário, com o levantamento das informações iniciais e a definição dos objetivos 

de cada  pesquisa. 

Na oficina, os envolvidos caracterizaram a escola, contextualizaram o APL, estudaram 

a realidade e necessidades da escola frente aos processos produtivos e aos APL e, a partir 

desse conhecimento, elaboraram o projeto de pesquisa-ação da equipe da escola, tendo como 

pressuposto a interdisciplinaridade e aproximação com os APL e as culturas mais fortes 

existentes na região da escola. 

Os projetos de pesquisa-ação tiveram como referência as discussões curriculares da 

educação básica, envolvendo as seguintes etapas na sua execução: construção de referencial 

teórico; elaboração de instrumentos de coleta de dados; realização da coleta de dados; 

sistematização dos dados em forma de relatórios; análise das informações e produção textual. 

Focalizaram os mais variados temas relativos à educação básica e APL, tanto do ponto de 

vista do desempenho escolar como dos avanços e entraves à construção de conhecimentos 

conceituais nas áreas do desenvolvimento, da aprendizagem da leitura e da escrita, da 

Matemática, Química e Biologia. (Quadro 1) 

 

Quadro 1 - Projetos de Pesquisa-Ação das Escolas 

Projeto IES Escola/APL Objetivos 

 

 

 

Processos de Criação e 

suas Implicações para 

Diferentes 

Aprendizagens no 

Ensino Médio 

 

 

 

 

Ufal 

 

 

 

Escola Estadual 

Benedito de Moraes- 

Maceió 

 

APL Móveis 

Construir com os estudantes da escola 

processos de criação. 

Analisar as implicações destes processos 

para diferentes aprendizagens (relacionais; 

relacionadas aos saberes escolares; da 

criatividade; de convivência, etc.), tendo em 

vista identificar suas potencialidades e 

limites. 

Compreender os sentidos que os estudantes 

atribuem à escola, aos espaços escolares, o 
que gostam, suas críticas e sugestões para 

atender suas necessidades. 

Relacionar o conhecimento do APL Móveis 

e as práticas realizadas no ambiente escolar. 

 

 

 

 

 

Ecossistema e 

Sustentabilidade nas 

Áreas de Manguezais: 

uma abordagem 
articulada com a Cadeia 

Produtiva da Apicultura 

 

 

 

 

 

 

 

Ufal 

 

 

 

 

Estadual Professora 

Margarez Maria Santos 

Lacet – Maceio 

 

APL Apicultura 

Desenvolver atividades didático-

pedagógicas em Educação Ambiental a 

partir dos ecossistemas dos manguezais, 

numa perspectiva sustentável relacionando 

com a cadeia produtiva da apicultura na 

cidade de Maceió/AL. 

Analisar a compreensão conceitual da 

pesquisa-ação para o desenvolvimento da 

pesquisa que pressupõe a participação ativa 
dos sujeitos; 

Compreender os conceitos de educação 

ambiental; sustentabilidade; ecossistema 

manguezal; cadeia produtiva; aprendizagem 

significativa; 

Conhecer o APL de Apicultura nos aspectos: 

funcional; econômico; organizacional; área 
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de atuação e os componentes da cadeia 

produtiva; 

Organizar visitas técnicas nas áreas de 

manguezais; nas atividades da apicultura; 

em campo de estudos ambientais; e em 

feiras culturais e científicas; 

Oportunizar a participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas 

através de parceria com o APL e com a 

implantação de um apiário escolar; 
Desenvolver oficinas na área de Educação 

Ambiental: confecção de materiais; 

construção de conceitos, noções e 

procedimentos; e materiais didáticos; 

Criar um facebook para comunicação do 

grupo visando informar e compartilhar as 

atividades entre as equipes; materiais; 

informações; e indicações de leituras e 

vídeos. 

 

 

 
 

Saberes Produzidos no 

Contexto da Sala de 

Aula e suas 

Contribuições para o 

APL: uma análise do 

setor  moveleiro do 

municipio de 

Arapiraca– AL 

 

 

 
 

 

 

 

Uneal 

 

 

 
 

Escola Estadual 

Professora Izaura 

Antônia de Lisboa – 

Arapiraca 

 

APL Móveis 

Estudar a realidade do APL Móveis, 

buscando desenvolver ações diversificadas 

que introduzam novas concepções do saber 
empresarial, produtivo e educacional. 

Possibilitar a formação de caráter 

interdisciplinar aos professores e estudantes 

envolvidos, promovendo a articulação entre 

a pesquisa-ação e o APL Móveis; 

Contribuir para a transformação dos saberes 

dos professores e dos estudantes envolvidos 

em direção a uma cultura empreendedora 

capaz de gerar crescimento pessoal e 

profissional; 

Colaborar para o desenvolvimento 

socioeconômico de Alagoas, favorecendo a 
inclusão social e o desenvolvimento local e 

regional. 

Estudo dos Problemas 

na Produção da Annona 

squamosa (pinha) na 

Região de Palmeira dos 

Indios como suporte ao 

APL 

 

Ifal 

Escola Estadual 

Graciliano Ramos – 

Palmeira dos Índios 

 

APL Fruticultura 

Diagnosticar através de levantamento de 

dados, in loco, as causas da diminuição da 

produção da pinha na região de Palmeira dos 

Índios. 

Realizar levantamento de dados referentes à 

atual situação do cultivo da fruta na região; 

Identificar com base nos dados obtidos 

problemas inerentes a produção da pinha. 

 

 

 
 

Desenvolvimento de 

Técnicas de 

Beneficiamento das 

Frutas do Vale do 

Mundaú com ênfase na 

Valorização da Cultura 

Local e Permanência 

dos Jovens na Região. 

 

 

 
 

 

 

Uneal 

 

 

 
 

Escola Estadual Manoel 

de Matos - Santana do 

Mundaú 

 

APL Fruticultura Vale 

do Mundaú 

Resgatar a autoestima da população rural no 

Município de Santana do Mundaú/Alagoas.  

Promover a discussão, análise e mudança de 
postura dos estudantes em relação à vida no 

campo e as atividades rurais, despertando 

interesse frente às potencialidades 

socioeconômicas da região. 

Incentivar o desenvolvimento e atividades 

inovadoras relacionadas à produção de 

laranja lima, banana e artesanato local. 

Despertar atitudes empreendedoras, desta 

forma, incentivar perspectivas positivas para 

o futuro profissional dos filhos de 

trabalhadores rurais do Município de 

Santana do Mundaú/AL. 
 

 

   Promover ações junto aos estudantes da 
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A Importância do 

Turismo na Geração de 

Renda na Comunidade 
de Porto de Pedras – 

Alagoas: um estudo no 

APL Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uneal 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Estadual 

Ciridião Durval – Porto 

de Pedras 
 

APL Turismo Costa dos 

Corais 

escola de modo a melhorar sua percepção 

com relação a importância do turismo na 

geração de renda da população local. 

Identificar os principais ambientes 

ecológicos com foco no turismo de 

observação;  

Incentivar e estimular o aproveitamento do 

ecoturismo como vínculo de Educação 

Ambiental. 

Avaliar as condições dos principais locais 
visitados pelos turistas na região. 

Levantar dados com relação ao fluxo de 

turistas na região e da quantidade de 

hotéis/pousadas/restaurantes existentes no 

local. 

Identificar os produtos artesanais 

comercializados na região e como são 

confeccionados e onde são vendidos. 

Propor o manejo sustentável do lixo junto 

com a população local nas áreas turísticas e 

entorno.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

O APL da Mandioca 

frente ao Desafio da 

Educação Básica: 

estudo de caso do 
município de Teotônio 

Vilela – AL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufal 

 
 

 

 

 

 

 

 

Escola Estadual de 

Educação Básica e 

Profissional José 

Brandão Vilela – 

Teotônio Vilela 
 

APL Mandioca 

Estudar os aspectos sociais, econômicos e 
ambientais da cultura da mandioca no 

município de Teotônio Vilela. 

Analisar a contribuição da mandiocultura na 

trajetória econômica e formação sócio-

econômica do município. 

Investigar a contribuição do APL da 

mandioca no desenvolvimento econômico 

da comunidades produtoras de mandioca. 

Avaliar os impactos sócio-ambientais no 

território do município de Teotônio Vilela 

da produção de mandioca. 

Construir a trajetória da cultura-linguistica 
das comunidades mandioqueiros do 

município. 

Traçar o perfil socioeconômico dos atores 

sociais das comunidades que desenvolvem a 

mandiocultura. 

Compreender os entraves de 

desenvolvimento da cultura da mandioca no 

município frente as mudanças globais 

recentes. 

 

 

 
 

 

 

Cultivo Hidropônico de 

Hortaliças: 

interdisciplinaridade na 

Escola Estadual Nossa 

Senhora da Conceição 

em Lagoa da Canoa – 

Agreste Alagoano 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ufal 

 

 

 

 
 

 

 

Escola Estadual Nossa 

Senhora da Conceição – 

Lagoa da Canoa 

 

 

APL Horticultura no 

Agreste 

Verificar experimentalmente a eficácia e o 

potencial do cultivo hidropônico de 

hortaliças na região comparando com o 
cultivo familiar convencional. 

Construção de uma unidade básica de 

hidroponia utilizando material reciclado.  

Verificar se a técnica hidropônica dentro da 

perspectiva dos APL favorece o 

desenvolvimento socioeconômico da região. 

Possibilitar melhoria do desempenho escolar 

na aprendizagem e no desenvolvimento de 

novas competências e habilidades, a partir 

do trabalho com projetos de pesquisa 

envolvendo a interdisciplinaridade em uma 

formação contextualizada direcionada a 
interesses socioeconômicos da região, junto 

aos estudantes do Ensino Médio da escola. 

Dar início a um processo de utilização de 

uma nova tecnologia de cultivo de hortaliças 

na comunidade agrícola com potencial 
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sócio-econômico-ambiental. 

Divulgar/estimular o consumo de hortaliças 

na comunidade em razão de sua importância  

na dieta alimentar. 

 

 

 

 

Estudo e Diagnóstico do 

Beneficiamento do 

Artesanato em Couro no 
Município de Batalha, 

Sertão de Alagoas 

inserido no APL 

 

 

 

 

 

Ifal 

 

 

 

 

Escola Estadual Maria 

de Lourdes Santos da 

Silva – Batalha 
 

APL 

Ovinocaprinocultura 

(couro) 

Envolver os estudantes da escola com as 

atividades econômicas da região, através da 

parceria com o APL de 

Ovinocaprinocultura, na qual serão 

realizados estudos e diagnósticos no 

processo de beneficiamento do artesanato do 

couro na AACB (Sertaneja), proporcionando 
uma melhor perspectiva sócio/econômica 

para suas famílias. 

Envolver os estudantes com o setor 

produtivo da região. 

Melhoria do processo de produção de 

artesanato de couro na AACB; 

Regatar a tradição do artesanato do couro no 

município de Batalha. 

Preparar o jovem estudante para profissão de 

artesão e ou profissões direcionadas  com 

couro. 

 
 

 

 

 

 

Formação de cidadãos 

pesquisadores: uma 

pesquisa-ação da escola 

estadual Luiz Augusto 

junto ao APL 

piscicultura delta do 

São Francisco, Delmiro 
Gouveia, sertão de 

Alagoas, 2014-2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Escola Estadual Luiz 

Augusto – Delmiro 

Gouveia 

 

APL Psicultura 

Instigar o desenvolvimento de atividades 
que inter-relacionem o conhecimento 

escolar/acadêmico ao da realidade em que a 

escola esteja inserida;  

Incentivar os professores e estudantes da 

escola da realidade e do APL, a 

diagnosticarem situações problemas; 

Promover, a partir do diagnóstico 

identificado, ações pedagógicas que possam 

potencializar soluções que estimulem, entre 

os estudantes, posturas inovadoras, 

empreendedoras, científicas e\ou cidadãos; 

Conhecer a importância do consumo regular 
de proteínas de origem animal (peixes, 

carnes, aves, entre outros)  para saúde 

humana;  

Discutir a importância do consumo de peixe 

no cardápio da merenda escolar; 

Compreender a importância das práticas de 

manejo, de comercialização e de culinária 

relacionadas ao peixe em torno do APL 

Piscicultura Delta do São Francisco. 

Fonte: Projetos de Pesquia-Ação (CAVALCANTI et al, 2014) 

 

No diagnóstico da realidade de cada projeto, foi feito levantamento do número de 

estudantes e professores da educação básica da escola, estudantes da IES e participantes do 

APL. Foi feita a caracterização da escola: IDEB, evasão, reprovação, número de estudantes 

por turma, formação dos professores da escola, tempo médio de serviço do professor, 

conhecimento do professor acerca da pesquisa-ação. 

As atividades previstas em cada projeto envolveram: realização de minicursos, 

oficinas e ciclo de palestras relacionadas com os temas dos projetos e APL; visitas de campo 

para exploração do contexto do APL. 
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Os Coordenadores de Área realizaram visitas às escolas para organização, junto aos 

professores pesquisadores e licenciandos, do planejamento das atividades do projeto. Nestas 

visitas foram realizadas as seleções dos estudantes das escolas. 

 

Figura 1 - Reuniões dos professores e bolsistas 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A execução dos projetos envolveu aulas teóricas e práticas, em forma de dinâmicas e 

experiências vivenciais, que abordaram o cenário socioeconômico atual e mundial, a 

importância da escolaridade no mercado de trabalho, elementos da qualificação/atributos da 

empregabilidade/competências, planejamento, a atividade empreendedora na formação da 

riqueza do país, comportamento empreendedor. 

As equipes dos projetos realizaram estudos bibliográficos individuais e em grupos 

sobre os temas ligados a cada projeto, pesquisa-ação e o contexto do APL, envolvido. Alguns 

projetos criaram grupos no whatsapp e Facebook para facilitar a comunicação e o 

compartilhamento de informações. 

 

Figura 2. Página dos Projetos no Facebook 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Foram realizadas aulas de campo para o desenvolvimento de pesquisas, elaboração do 

plano de negócio, visita a empresas, além de estudos do meio para diagnóstico e exploração 

da realidade do entorno da escola. 

 

Figura 3. Aulas de Campo 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Foram realizadas atividades de socialização dos projetos, através de seminários de 

pesquisas realizadas nas escolas, envolvendo outras escolas, exposições dos resultados em 

locais de circulação de público, tornando-se acontecimentos relevantes que movimentam a 

comunidade, com a participação de empresários e lideranças da região, representantes de 

instituições e parceiros que apoiem os projetos dos estudantes e as escolas na realização das 

feiras. 

 

Figura 4. Seminários na Escola 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A análise crítico-reflexiva dos resultados da pesquisa levou em consideração o 

envolvimento e comprometimento dos sujeitos da pesquisa com a proposta, as concepções 

elaboradas e as transformações evidenciadas, no desenvolvimento das pesquisas-ação e as 

contribuição desta proposta no contexto dos APL no qual a escola estava inserida. Para o 

acompanhamento e avaliação das ações do projetos de pesquisa-ação nas escolas foram 

elaborados indicadores de acompanhamento dos projetos (Quadro 2), como “instrumentos 

pedagógicos de formação” (FRANCO, 2014), trabalhados de forma coletiva e participativa 

nos seminários regionais das escolas.  

 

Quadro 2. Indicadores de Qualidade do Programa 

Objetivo Indicadores 

 
 

 

Professores estão participando ativamente do processo de 
pesquisa-ação em parceria com os APL e as Universidades. 

Professores estão aprendendo a lidar melhor com as atividades 
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Melhorar a formação de professores, na 

perspectiva de professor-pesquisador através 

da participação em processos de pesquisa-

ação. 

cotidianas referentes ao ensino e aprendizagem dos estudantes. 

Professores estão aprendendo a pesquisar as necessidades e 

possibilidades pedagógicas dos estudantes. 

Professores estão conseguindo encontrar novas formas de 

ensinar seus estudantes. 

Professores estão conseguindo dar aulas mais dinâmicas e 

inovadoras. 

 

 

 

Desenvolver, via currículo, ações 
pedagógicas articuladas aos APL, com 

vistas ao desenvolvimento da comunidade 

local. 

O currículo ficou enriquecido a partir da articulação com os 

APL. 

A comunidade local tem se desenvolvido 

socialmente/culturalmente com o projeto. 
Nesse processo a comunidade familiar passou a participar mais 

da escola. 

Foram criadas novas ações pedagógicas através da pesquisa. 

Nesse processo de pesquisa-ação a escola se beneficiou. 

 

 

Melhorar as condições de aprendizagem do 

estudante - currículo mais integrado; espaço 

escolar mais acolhedor; participação 

coletiva: identidade e sentido. 

Os estudantes dessa escola estão alegres e motivados para 

aprender. 

Os professores desta escola estão conseguindo variar as 

atividades de aprendizagem e tornar o ensino agradável. 

Os estudantes aprendem com mais vivacidade e participação. 

A escola é um espaço adequado para ensinar e aprender. 

Os estudantes estão gostando de participar e estão mais 

envolvidos com a aprendizagem. 

 
 

 

Articular ações colaborativas entre 

universidade e escola pública e comunidade 

- aprendizagens mútuas; socialização do 

conhecimento. 

A escola tem aprendido muito com a presença dos 
pesquisadores da Universidade. 

Todos da escola conhecem e participam, de alguma forma,  do 

projeto com os APL. 

A Universidade e os representantes dos APL têm ajudado a 

construir o projeto pedagógico da escola. 

O fato de termos um projeto de pesquisa junto aos APL auxilia 

no enriquecimento curricular. 

Nesse processo de pesquisa-ação todos aprendem com todos. 

Melhorar a formação do estudante com 

vistas a aspectos cognitivos, éticos e sociais. 

Os estudantes estão aprendendo mais e melhor. 

Os estudantes estão entendendo melhor o que aprendem. 

Nesse processo de pesquisa-ação, estudantes e professores estão 

avaliando e auto-avaliando-se. 

Nesta escola, após o início da pesquisa-ação temos observado 
mais respeito e colaboração entre professor e estudante. 

Nessa escola há bons canais de comunicação: todos sabem o 

que ocorre na escola e nesta pesquisa. 

Fonte: (FRANCO, 2014) 

 

Estes indicadores compuseram instrumento de avaliação que considerou ação de 

socialização e discussão dos dados obtidos pela prática dos professores.  

Na coleta dos dados para o acompanhamento e avaliação dos projetos de pesquisa 

ação, foram organizadas entrevistas em grupos focais com os sujeitos da pesquisa envolvidos, 

com o propósito de obter informações de caráter qualitativo em profundidade, a partir da 

síntese dos relatórios parciais de cada projeto.  

Os seminários de avaliação tiveram a finalidade de eunir as equipes de pesquisadores e 

dos grupos implicados na pesquisa-ação, examinar, discutir e tomar decisões acerca do 

processo de investigação. Os pesquisadores disponibilizam aos participantes os 

conhecimentos de ordem teórica ou prática para facilitar a discussão dos problemas; elaboram 

os registros de informação coletada e os relatórios de síntese. 
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A análise dos dados envolveu: transcrição das gravações dos grupos; análise dos 

registros de cada projeto; análise de conteúdo dos materiais produzidos pelos sujeitos da 

pesquisa; elaboração de tabelas e textos síntese das etapas da pesquisa. Os aspectos escolhidos 

para o acompanhamento e avaliação foram: formas de organização para as discussões estudos 

e atividades do projeto; pontos relevantes que a pesquisa em contribuem para melhorar o fazer 

pedagógico; dificuldades para desenvolver a pesquisa na escola; e a autoavaliação do 

processo de envolvimento na pesquisa. 

 

Resultados da intervenção na aprendizagem dos estudantes e na realidade do 

entorno da escola a partir da articulação das escolas, IES e APL 

 

O desafio imposto as escolas envolvidas foi grande, especialmente quando se 

compreende a relevância da dinâmica dos APL, na perspectiva de um olhar pedagógico-

científico no intuito de inovar e melhorar esses arranjos e, consequentemente, alavancar 

através da pesquisa-ação as possibilidades de melhoria tantos dos arranjos produtivos como 

da educação básica. 

Os projetos de pesquisa-ação permitiram a aproximação e o fortalecimento das 

instituições parceiras que tiveram a oportunidade de desenvolver trabalho exploratório, 

investigativo e interventivo utilizando a interdisciplinariedade como elemento de 

transformação da realidade posta. 

Os APL se apresentaram como caminhos para o desenvolvimento baseado em 

atividades que levam à expansão da renda, do emprego e da inovação. Ofereceram 

contribuições para o crescimento econômico regional, não apenas ao que diz respeito ao uso 

da matéria prima, mas também na geração de emprego.  

A análise dos dados buscou identificar as possíveis mudanças ocorridas na percepção 

dos estudantes em relação à importância da cadeia produtiva envolvida no APL para geração 

de renda da comunidade local frente as aulas realizadas. Os depoimentos dos estudantes 

bolsistas da graduação comprovam esta perspectiva: 

 

Durante o curso superior não teremos uma prática de ensino-aprendizagem tão 

intensa quando a que pudemos presenciar e sentir nesses meses... (CS. Lic. em 

Biologia-Uneal). 

O ensino e a pesquisa buscam o comprometimento e o conhecimento dos bolsistas 

fazendo assim desenvolver várias propostas que estimulam a curiosidade do 

estudante junto a escola para mostrar novas descobertas. Esse projeto ajudará o 

bolsista a ter uma visão diferente da escola, valorizando a educação, o meio 

ambiente e a tecnologia. (Adriana PIBID 2014). 

Esse projeto e ótimo nós aprendemos muito sobre o cultivo hidropônico e está 

fazendo muita falta... (LK bolsista Junior). 
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O desenvolvimento do projeto visa contribuir com a formação acadêmica do 

bolsista, pois temos a oportunidade de adquirir experiências reais como docente na 

área de Biologia, assim como na formação do conhecimento dos estudantes 

envolvidos. (Pibid Leiliane, 2014)  

Aprendemos a mexer com a nossa vegetação, e também à economizar bem mais à 

nossa água... (EA  bolsista Junior). 

Depois que entrei no Projeto, ganhei muito em conhecimento, aprendi coisas que eu 

nem imaginava que existiam. Depois que o projeto parou, essas oportunidades de 

melhor aprendizagem pararam também. Percebi com o projeto que obtive um 
conhecimento amplo sobre as diversas áreas, Matemática, Química, Biologia, 

Português... (GH) 

Reflito sobre a contribuição do projeto na formação acadêmica do bolsista bem 

como a vivência no cotidiano da escola parceira e nas atividades destinadas ao 

desenvolvimento do projeto.[..] Os discentes através da pesquisa, são capazes de 

buscar conhecimentos, adquirir experiência e saber utilizar dentro do seu projeto. 

[..]O desenvolvimento do projeto dentro da escola, tem como objetivo principal de 

obter informações, com trocas de saberes com os discente e os docentes envolvido 

no projeto, com o objetivo de contribuir com a sociedade o conhecimento adquirido 

na pesquisa-ação.[..] Portanto é de grande eficácia a elaboração de um projeto na 

formação acadêmica, em que todos estejam disposto a cooperar. (A., bolsista set. 

2014). 
Achei legal ter essa iniciativa desse projeto porque os estudantes ficam muito 

escondidos e nós temos pensamentos e esses pensamentos pode botar em prática, e 

através desse projeto a gente esta sugerindo algumas coisas para melhoria porque 

todo mundo quer uma escola legal não só para nós, mas também para quem venha 

passar por ela  (Estudante Pibid). 

Estar participando desse projeto de pesquisa-ação é um desafio, mas também é um 

ótimo aprendizado. Estou descobrindo as reais dificuldades enfrentadas por um 

professor. Algumas delas são: Como tornar a aula atrativa? Percebe-se a importância 

de uma pesquisa-ação como um instrumento que o professor pode utilizar para 

produzir conhecimentos e articulá-los na sua prática, e como o autor mesmo diz, 

“acredito que seja a pesquisa-ação a mediadora entre os conhecimentos pedagógicos 
e a prática docente. (C. Química, bolsa PIBID, UFAL). 

O projeto estimula a pensar a criatividade no ambiente escolar trabalhando questões 

dentro e fora da sala de aula; colocamos em pauta que os objetivos da pesquisa 

podem mudar, pois buscamos construir com os jovens da escola processos de 

criação e analisar as implicações destes processos para diferentes aprendizagens, 

tendo em vista identificar suas potencialidades e limites. (L., Pedagogia, bolsa 

PIBID, UFAL). 

 

A proposta do Programa permitiu que a cultura do empreendedorismo chegasse ao 

estudante da escola pública, através de uma proposta pedagógica voltada para a formação de 

competências que resultem em desempenhos geradores do crescimento pessoal e profissional, 

contribuindo para o desenvolvimento sócio-econômico do Estado, favorecendo a inclusão 

social e o desenvolvimento local e regional. 

O acompanhamento realizado nas escolas durante a formação dos professores e a 

implementação dos projetos de pesquisa-ação levou a necessidade da realização de 

diagnóstico mais amplo em relação às condições estruturais das escolas, antes da implantação 

de determinados projetos. 

Alguns resultados são satisfatórios como a inovação em relação a formação cientifica 

escolar dos estudantes, o envolvimento com o aprendizado através do trabalho com projetos 
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de pesquisa com temas interdisciplinares contextualizados, aponta caminhos alternativos 

favoráveis entre os professores e os estudantes do  ensino médio. 

Os resultados dos projetos mostram atividades de socialização do conhecimento 

científico inserido no cotidiano escolar, discussões sobre a importância do APL para região, 

recuperação da autoestima dos estudantes, valorização da comunidade na qual a escola está 

inserida, realização de atividades envolvendo diversos componentes curriculares articulados 

com os APL envolvidos. Nas falas dos professores constatamos estes avanços: 

 

Inicialmente tive que entender o como era a dinâmica do projeto, o que é pesquisa –

ação e como iria incluir a minha disciplina nesse projeto, mas lendo os textos e a 

leitura do projeto consegui entender e montar os meus objetivos para serem 

desenvolvidos na sala de aula. Duas coisas positivas eu já tirei desse projeto, a 

vontade de aprender voltou, pois estava adormecida e junto com a vontade de 

aprender venho o despertar para múltiplas ideias para serem desenvolvidas na sala 

de aula. Exemplos para conseguir atingir os objetivos da pesquisa: oficinas de 

reciclagem pois jovem adoram essa dinâmica de criar para expressar seus talentos, 

aulas experimentais na minha disciplina são bastante proveitosas, pois os estudantes 

tem uma atenção  redobrada quando a aula é prática. (Relatório parcial, professora 

Rosângela). 

Os adolescentes nos surpreendem, nos ensinam, são bastante criativos e dinâmicos, 

mesmo aqueles que não têm interesse em estudar. Observam, criticam, dão suas 

sugestões para melhorar o ambiente escolar do qual fazem parte. Apesar do 

desconforto do ambiente em que estudam, eles tem seus locais de preferência para se 

reunirem. As leituras realizadas no nosso grupo de pesquisa são importantes para 

refletirmos sobre nossa prática pedagógica e aprimorarmos nossos conhecimentos 

sobre pesquisa-ação, pois é algo novo para nós. [...] Nossos encontros foram 

importantes para nos organizar, relatar nossas dúvidas, preocupações compartilhar 

ideias e sugestões de planejamentos das tarefas. Pretendo nas reuniões de 2015 me 

organizar cada vez mais no que for preciso. (Relatório parcial, Profa. Cláudia). 

 

Os grupos não desistiram diante das dificuldades, pelo contrário, buscaram formas 

possíveis de superação, contribuindo para a inclusão de professores e estudantes, bem como 

contribuindo para iniciar uma cultura empreendedora na escola. 

Outro ponto relevante foi a consecução da interdisciplinaridade, traduzida de forma 

prática na mudança no currículo escolar, no uso efetivo de linguagens mais próximas à vida 

fora da sala de aula dos estudantes, englobando conhecimento acadêmico sobre temas 

contemplados nos APL atendidos nas atividades realizadas, 
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Os elementos inovadores percebidos nas escolas indicam a ousadia destas para 

experimentar o novo, apontando indícios de inovação: criação de espaço virtual (blog, 

portfólio digital, Facebook, grupo no whatsapp) para uso dos estudantes bolsistas; diferentes 

estratégias de trabalho para ação dos estudantes bolsistas; integração de diferentes tecnologias 

e linguagens na articulação com os APL. 

Foram percebidos alguns obstáculos na execução dos projetos de pesquisa-ação foram 

percebidos pelos professores nas escolas: a construção coletiva de um projeto de pesquisa-

ação por ser difícil de ser alcançado e necessitar de diversos ajustes, para se ter resultados 

satisfatórios com todos os sujeitos envolvidos no processo; carência de pessoal especializado; 

falta de motivação; escassez de recursos financeiros; questões burocráticas da pesquisa; 

dificuldades com o calendário da escola, além da formação exigida dos estudantes das 

licenciaturas, dificuldade de encontrar estudantes na escola que ainda não eram bolsistas; 

formação dos professores, dificuldades de encaminhamentos para articulação com APL 

envolvidos. 

 

Considerações Finais 

 

A iniciação a pesquisa-ação articulada com APL representa uma ideia inovadora no 

que se refere a formação continuada na escola. A pesquisa-ação serve como instrumentos de 

aperfeiçoamento pessoal e profissional tanto para o professor como para a equipe da Fapeal e 

orientadores das IES, consultores de APL, estudantes e professores das escolas. A pesquisa-

ação constitui importante estratégia de compreensão, análise e diagnóstico da realidade, por 

apresentar possibilidades, de, ao compreender a realidade, seus problemas e desafios, estudar 

meios concretos para modificá-la. 

O Programa apresentou estratégias para a formação continuada de professores nos 

vários componentes curriculares da Educação Básica, aprimorando os métodos e técnicas da 

pesquisa-ação articuladas com APL e ampliando o universo de conhecimentos que envolvem 

o cotidiano pedagógico de cada professor, com atividades de forma contextualizada 

estabelecendo uma relação afetiva entre quem aprende e o que é aprendido, constituindo uma 

interação propícia à aprendizagem que favorecerá ao estudante aprender de forma diferente, 

permitindo a transferência desses saberes em quaisquer outras situações da sua vida. 

A implantação de projetos de pesquisa-ação nas escolas da educação básica na 

realidade alagoana se configurou como um instrumento na construção do conhecimento 

específico e de aprendizagem do estudante e do professor, além de incentivar a formação 
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continuada, a aprendizagem nos métodos de pesquisa científica, como também, o movimento 

que se cria na escola com o envolvimento das áreas de conhecimento do currículo escolar. 

Na execução dos projetos foi promovida a integração entre a escola, comunidade e 

APL, através de ações de planejamento, acompanhamento e avaliação, que envolveram: 

estudos e atividades do projeto; contribuições para melhoria do fazer pedagógico; dificuldades 

para o desenvolvimento da pesquisa na escola; autoavaliação do processo de envolvimento no 

projeto. As atividades vinculadas a cada projeto de pesquisa-ação foram acompanhadas 

através da análise de relatórios e portfólios elaborados pelos professores das escolas, 

avaliados pelos professores-orientadores, além da avaliação dos conteúdos dos blogs ou redes 

sociais de cada projeto e relatórios das visitas técnicas em cada local da pesquisa.  

A implantação da proposta dessa magnitude, envolvendo cerca de 900 pessoas, em 

vários municípios do estado de Alagoas, requereu recursos humanos e financeiros para a 

realização do curso de formação, execução dos projetos de pesquisa-ação, fomento à pesquisa, 

acompanhamento e monitoramento das ações e realização de seminários de troca de 

experiência. A concessão de bolsas de estímulo a inovação para professores orientadores e 

estudantes das IES, professores pesquisadores e estudantes das escolas envolvidas, 

consultores na área de APL, foi um dos diferenciais do Programa. 

As equipes dos projetos identificaram avanços da pesquisa-ação porque, mesmo em 

condições adversas - sem recursos, com os tempos e espaços escolares não organizados para 

os estudos, para  o trabalho coletivo, com precarização da profissão docente dos professores 

da escola, calendário  escolar  com  muitos  feriados,  suspensão  de  aulas  em  razão  das 

eleições - conseguiram realizar  o  estudo  exploratório,  suscitar  a  vontade  de realização  de  

oficinas, ter um grupo mobilizado e com expectativas de realizar o trabalho previsto, entre 

outros aspectos. 
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