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1 INTRODUÇÃO 

 

O nosso interesse nesse TCC foi tratar especificamente do PIBID Linguagens, tendo 

como objeto de estudo a formação dos licenciandos do curso de Educação Física no 

CEFD1 - Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo). Desta forma, optamos por 

estudar as possíveis contribuições formativas que o programa propiciou para os 

bolsistas, entre o período de 2010 e 2011. 

 

O estudo sobre o tema se deve em grande medida por nossa participação no 

programa de iniciação à docência. Tal participação se constituiu por motivações 

diferenciadas, uma de nós demonstrava interesse pelo ambiente escolar e pela 

docência, focando suas vivências acadêmicas para a construção da sua identidade 

profissional voltada para o âmbito escolar e, sendo assim, a participação no PIBID 

Linguagens viria a contribuir para a sua construção pessoal e acadêmica. Por outro 

lado, a outra ambicionava cursar o mestrado ainda na Ufes, tendo o ambiente 

escolar como uma possibilidade de discussão. De forma que o PIBID seria um 

espaço/tempo para conhecer melhor o ambiente escolar, contribuindo para suas 

escolhas profissionais. Apesar de os motivos iniciais serem diversos, enfrentamos o 

mesmo processo com o intuito de conhecer o ambiente escolar, que será nosso 

futuro campo de trabalho. Mas, não bastava a intencionalidade, tivemos que 

participar do processo seletivo e, fomos aprovadas neste, passando a fazer parte do 

subprojeto do PIBID, o PIBID Linguagens, constituído em conjunto com o subprojeto 

de Letras – Português. 

 

A nossa inserção no programa teve início no primeiro trimestre de 2010, momento 

em que estávamos cursando o terceiro período do curso de Educação Física – 

Licenciatura, como citamos acima, entramos, por meio de um processo seletivo 

ofertado pelos professores coordenadores do PIBID Linguagens, no âmbito da 

Educação Física. 

 

Com o início do programa, tomamos conhecimento que participaríamos de um 

programa que é único no país, na área de Educação Física, e tem como 
                                                           
1
 Centro de Educação Física e Desportos. 
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característica a junção de dois subprojetos, os de Educação Física e Letras – 

Português, constituindo o PIBID Linguagens. O programa tem como objetivo geral a 

iniciação a docência e é caracterizado pela tentativa de um trabalho interdisciplinar. 

 

Outro ponto relevante do programa PIBID Linguagens foi à busca pela formação 

coletiva dos alunos bolsistas. Os bolsistas, professores em formação inicial, são 

divididos por escolas em grupos de oito, quatro alunos de Educação Física e quatro 

alunos de Letras – Português. Além dessa divisão, existiam também as comissões, 

que organizavam a gestão do programa na universidade. Os grupos das comissões, 

não eram os mesmos grupos das escolas e estas comissões desenvolvem o projeto 

no campo burocrático e administrativo, organizando as situações básicas de 

desenvolvimento do mesmo (como organização da sala, lista de presença para as 

reuniões), realizando a comunicação entre os bolsistas (enviando e-mails, 

atualizando o blog do projeto), informando os bolsistas sobre eventos acadêmicos e, 

tamhbém o financeiro, buscando formas de obter recursos materiais e financeiros 

para desenvolvimento do programa. No total eram quatro comissões: de 

organização, de comunicação, de recursos e acadêmica. A formação destas 

comissões tem como objetivo proporcionar aos bolsistas uma esquematização da 

realidade escolar, sendo que o professor na escola, não realiza apenas trabalhos 

individuais, em meio às necessidades escolares o professor enquanto agente 

participante de tal instituição deve contribuir nos trabalhos coletivos (administrativos 

e burocráticos) para que além de proporcionar reflexões para a construção da 

autonomia de seus alunos, o profissional docente, seja primeiramente autônomo de 

sua própria prática.  

 
Práticas de formação contínua organizadas em torno dos professores 
individuais podem ser inúteis para a aquisição de conhecimento e técnicas, 
mas favorecem o isolamento e reforçam uma imagem dos professores como 
transmissores de uma saber produzido no exterior da profissão. Práticas de 
formação que tomem como referência as dimensões colectivas contribuem 
para a emancipação profissional e para a consolidação de uma profissão 
que é autónoma na produção dos seus saberes e dos seus valores 
(NÓVOA, 1992, p. 26-27). 

 
Devido a seus ideais e expectativas consideramos que o programa PIBID 

Linguagens é baseado na pedagogia crítica e busca um aprofundamento por meio 

de discussões, reflexões coletivas e debates a cerca do tema. Diante disso, as 

intervenções na escola são planejadas tendo como base os elementos da 
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abordagem de ensino acima citada. Os ideais do projeto se contrapõem com a ideia 

de construção do saber fora da prática, como nos indica Tardif (2008) ao afirmar que 

o saber é produzido fora da prática (por exemplo, pela ciência, pela pesquisa pura, 

etc.) e sua relação com a prática, por conseguinte, só pode ser uma relação de 

aplicação. A preocupação do programa PIBID Linguanges é que o saber seja 

produzido a partir da prática, para prática, com a prática, e sobre a prática, pois a 

função do docente, seria promover o ensino através da construção e reflexão 

coletiva, buscando construir e reinventar sua prática com referência em 

ações/experiências coletivas e individuais, suas e, de seus alunos, proucurando 

refletir quanto aos dados empíricos de sua ação pedagógica, em conjunto com as 

produções teóricas/acadêmicas.  

 

A construção da identidade docente se faz presente a partir de diversos elementos 

que compõem o mundo cultural do professor. Essa construção se inicia desde o 

nascimento da pessoa e com outras experiências no mundo escolarizado, e continua 

e se aprofunda na sua atuação como profissional em educação. Cada professor 

possui a sua identidade, pois são indivíduos singulares e estão sujeitos a variadas 

influências que ajudam a construir e a trilhar caminhos, portanto, diferentes ou 

parecidos, nunca iguais. No entanto, essa singularidade se constrói no mundo da 

vida sempre em relação, ou seja, no coletivo; articulando dentre outros aspectos, o 

que é local e universal, o racional e sensível, biológico e cultural. 

 

Neste sentido, os professores são plurais e heterogêneos, no que diz respeitos aos 

seus saberes. De acordo com Maurice Tardif (2008), em sua obra Saberes Docentes 

e Formação Profissional, os saberes dos professores provêm de diversas fontes, em 

seu ofício, o mesmo utiliza-se da sua cultura pessoal, que é construída com base na 

sua história de vida e de sua cultura escolar anterior, apoia-se em certos 

conhecimentos da sua formação inicial na Universidade; se apoia também em 

conhecimentos veiculados nos guias manuais escolares, além de se basear no seu 

saber construído a partir da sua experiência de trabalho ou do trabalho de outros 

professores. 

 

A história de vida do professor é a base, é a grande influenciadora na construção da 

sua identidade docente, é a história passada, a presente e a futura, que ele 
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construirá de acordo com o que ele viveu e está vivendo, ou seja, tudo o que ele 

aprendeu e está aprendendo contribuirá para a sua construção idenditária. Assim, a 

identidade docente pode se constituir diversa, conforme a formação inicial seja 

significativa ou não para o profissional em formação. 

 

Sendo assim, compreendemos que o saber constituído na experiência escolar 

anterior a universitária é muito marcante na vida do professor e de que dificilmente a 

formação universitária conseguirá transformá-la (TARDIF, apud SILVA et al., 2011), 

acreditamos na aproximação ao espaço de atuação ainda na graduação em 

Licenciatura, como forma de estimular nos licenciandos uma prática cada vez mais 

consciente e menos espontânea, buscando problematizar a relação teoria-prática. E, 

por conseguinte, a constituição da identidade de um professor comprometido com a 

educação e a escola. 

 

Em nossa concepção a participação no PIBID Linguagens, possibilitou-nos uma 

formação profissional diferenciada da que teríamos sem integrar esse programa e 

favoreceu para a construção da nossa identidade profissional. Isso se deve pelo fato 

de que nos proporcionou vivências docentes em meio a nossa formação inicial e, a 

partir do momento que tais vivências produzem boas experiências, pelas constantes 

reflexões, essas nos fornecem conhecimentos que poderão subsidiar, futuramente, o 

nosso trabalho docente. Segundo Tardif (2008) o saber docente pode ser definido 

como um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, por 

saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e 

experienciais”. As vivências no PIBID foram contribuindo também no fortalecimento e 

na reconstrução dos nossos interesses pela escola, fomentando em nós 

(pesquisadoras e bolsistas) o desejo pela profissão, a partir de vivências 

acadêmicas, escolares e curriculares. 

 

Partindo desses pressupostos e de nossas vivências no projeto, acreditamos que o 

envolvimento com o este, contribui para que os bolsistas construam uma visão 

crítica em relação aos conhecimentos teóricos e práticos que são abordados em 

meio à formação inicial. Apreendendo informações que servirão como peças 

constitutivas de um mosaico profissional, que consideramos ser o que Tardif 

denomina de identidade docente.  
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Com base em nossas experiências com o PIBID Linguagens, pressupomos que no 

processo de sua realização há uma maturação formativa dos licenciandos bolsistas, 

em relação aos conhecimentos específicos da área, fator que diferencia os 

graduandos que são bolsistas do projeto, dos não bolsistas. Ora pela aproximação 

dos Licenciandos com o ambiente escolar, ou pelas discussões nas reuniões do 

projeto. Todo esse engajamento teórico-metodológico é produto de um trabalho 

orientado e construído coletivamente, sendo baseado em situações do cotidiano 

escolar que são discutidas pelo prisma científico, cultural, social e político.  

 

Assim, acreditamos que o PIBID Linguagens pode possibilitar a construção de uma 

identidade docente mais reflexiva em relação à compreensão da articulação dos 

conteúdos, da área da Educação Física e conteúdos mais gerais. Ao transitar no 

ambiente acadêmico e escolar, o PIBID Linguagens propicia aos licenciandos uma 

maior aproximação com o ambiente escolar, impulsionando estes a assumir uma 

postura docente, responsáveis por suas ações. 

 

Nesse sentido, consideramos fundamental a realização desta pesquisa, objetivando 

estudar as possíveis contribuições do PIBID Linguagens para a formação dos 

graduandos em Educação Física/bolsistas, sob a ótica deles, e também como forma 

de apresentar os resultados que o projeto vem alcançando, por ser este financiado 

pelo poder público.  

 

Também se justifica por ser uma forma de repensar o currículo dos cursos de 

Educação Física, talvez apontando para outras formas de se operacionalizar a 

prática como componente curricular e o estágio, prescritos na resolução CNE/CP 

02/02. 

 

Essa investigação pode ainda contribuir para que os bolsistas inseridos no projeto 

repensem sua formação docente, por meio da reflexão sobre sua ação no ambiente 

escolar em relação ao que estuda no ambiente acadêmico. Isso o possibilita analisar 

a sua prática enquanto profissional docente escolar, que ainda vivencia o mundo 

acadêmico, portanto, com a possibilidade de fazer essa reflexão com o conjunto de 

seus pares e não isolado na escola. Esse tipo de formação pode estimular o 



 

 

13 

desenvolvimento profissional, desses bolsistas, num quadro de autonomia 

contextualizada da profissão docente, estimulando a reflexividade e a criticidade dos 

mesmos (NÓVOA, 1992). Por consequência dessa formação, pode futuramente 

edificar profissionais interessados em seu ofício e protagonistas em propostas de 

implementação de políticas educativas. 

 

O mundo acadêmico, ainda na formação inicial, é um local de grande importância, 

não por ser apenas uma zona de aquisição de técnicas e conhecimentos, mas 

também por ser um lugar de socialização e de configuração profissional (NÓVOA, 

1992). O contato estabelecido entre o ambiente acadêmico e o ambiente escolar, no 

viés da formação docente reflexiva, pode fomentar uma construção de identidade 

docente pautada no exercício da reflexividade crítica de suas práticas. 

 

Outro fator que influenciou nossa escolha por estudar o processo formativo que 

ocorre durante/com/na realização do programa, foi o fato de o PIBID Linguagens ser 

pioneiro na área da Educação Física, sendo este o primeiro PIBID na área da 

Educação Física em âmbito nacional. Este foi um forte motivador para que 

empreendêssemos estudos a respeito desse processo que, pensamos, entrará pra 

história da Educação Física, por dois motivos: um, por ser o único projeto PIBID que 

envolve o curso de Educação Física no Brasil; e também, por ser caracterizado 

como PIBID Linguagens, pois o acréscimo da palavra Linguagens diz respeito à 

junção de dois subprojetos, o de Educação Física e Letras-Português, 

fundamentando o projeto na interlocução entre as duas disciplinas, culminando em 

ações escolares com um cunho interdisciplinar.  

 

Finalmente, por percebermos empiricamente as contribuições que o PIBID 

Linguagens vem proporcionando para a nossa formação, decidimos pesquisar se 

entre os outros bolsistas esse processo vem ocorrendo de forma semelhante. Sendo 

assim, nosso problema gira em torno de investigar “Qual a contribuição do programa 

PIBID Linguagens, para uma formação docente mais reflexiva dos licenciandos em 

Educação Física do CEFD-Ufes, sob a ótica desses participantes”. 

 

Consideramos importante estudar como as experiências no programa influenciam a 

formação docente dos graduandos em Educação Física participantes do projeto, 
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especificamente quanto a uma formação que favoreça ao conhecimento mais 

integrado e mais reflexivo. Temos percebido que em meio à formação inicial no 

CEFD os momentos direcionados a intervenções escolares só tem início no 4º 

período e, no projeto PIBID, os bolsistas iniciam as intervenções escolares, 

independente do período no qual estão matriculados; sendo que os bolsistas são de 

períodos diferenciados. Inclusive, o programa iniciou com bolsistas que 

frequentavam o 2º, 3º e 4º período e alguns ainda não haviam vivenciado o ambiente 

escolar enquanto professores. Essa característica do programa nos instigou a 

estudar as contribuições dessa experiência para a formação docente desses futuros 

professores. 

 

O PIBID apresenta como um de seus objetivos elevar a qualidade das ações 

acadêmicas voltadas para formação inicial de professores dos cursos de licenciatura 

das instituições públicas de educação superior (FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE 

APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 2009, p.3). Neste 

sentido, nosso objetivo geral é analisar se o PIBID contribuiu para uma formação 

docente mais reflexiva, sendo que o programa PIBID Linguagens se fundamenta em 

propostas de ensino que seguem os princípios de uma tendência crítica. 

E objetivamos especificamente: a) Identificar qual a contribuição do programa de 

iniciação a docência PIBID Linguagens, para uma formação docente mais reflexiva; 

b) Identificar se há por parte dos licenciandos a apreensão de uma perspectiva 

interdisciplinar e como isso influencia sua formação inicial e a construção da sua 

identidade docente; c) identificar as ações do PIBID em relação à problematização 

de questões relevantes a ação docente.  

 

2 O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

(PIBID) E SUAS PERSPECTIVAS 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) foi criado pelo 

Ministério de Educação/CAPES em sua Secretaria de Educação Básica e têm como 

principais objetivos o incentivo a formação de professores para a educação básica, 

contribuindo para a elevação da qualidade da escola pública e a valorização do 

magistério. Incentivando os estudantes que optam pela carreira de docente a 
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elegerem o ambiente escolar como primeira opção para exercer a profissão; elevar a 

qualidade das ações acadêmicas voltadas para formação inicial de professores dos 

cursos de licenciatura das instituições públicas de educação superior; inserir os 

licenciandos no cotidiano das escolas de rede pública de educação, promovendo 

assim a interação entre educação superior e educação básica, além de proporcionar 

aos futuros professores participação em experiências metodológicas, tecnológicas e 

práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar (FUNDAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 

2009, p. 3). 

 

O PIBID Linguagens, é a junção dos subprojetos de Letras-Português e de 

Licenciatura em Educação Física, atendendo às prioridades elencadas no programa 

institucional da UFES, PIBID. O PIBID Linguagens é concebido a partir do convênio 

entre UFES, SEDU – ES, SEME – PMV, CAPES. O destaque dado à necessidade 

de superação do estado de fragmentação do trabalho escolar e à valorização da 

cultura juvenil tem aqui como resposta a tentativa de integrar o trabalho de formação 

de professores de duas disciplinas distintas, mas complementares de uma área 

comum, a da linguagem, em uma dinâmica inovadora.  

 

Consideramos que a disciplina de Educação Física na escola não expõe um 

histórico de participação em trabalhos com um enfoque interdisciplinar, por meio de 

projetos e/ou parcerias, que sejam efetivamente acompanhados e discutidos 

coletivamente, baseamos esta afirmativa em nossa própria experiência docente e 

discente em processos de ensino aprendizagem. Diante disto, compreendemos que 

a possibilidade de realizar um trabalho interdisciplinar é de extrema relevância para 

a área e para os profissionais que fazem parte deste programa (professores 

coordenadores, alunos bolsistas e professores supervisores), pois realizar um 

trabalho de cunho interdisciplinar favorece a ampliação do campo de visão dos 

docentes, forçando o professor a pensar sua prática como um ensino amplo, 

contínuo e dependente de outros conhecimentos científicos, sociais, culturais e 

políticos. 

Essa perspectiva aponta para a necessidade de um acompanhamento mais efetivo e 

dialogado entre professores e alunos bolsistas. Com isso, a proposta tem a 
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necessidade de atuar com mais professores, pois tendo o projeto um cunho 

interdisciplinar as orientações devem abranger o contexto geral e específico das 

duas disciplinas de forma coesa.  

 

Partindo destes pressupostos o programa possui dois professores-coordenadores e 

dois subcordenadores da UFES sendo dois na área de Educação Física e dois da 

área de Letras-Português. Atuam no projeto trinta e dois bolsistas em formação 

inicial, dezesseis de Educação Física e dezesseis de Letras-Português. O programs 

foi realizado entre 2010 e 2011 em parceria com quatro escolas públicas da Grande 

Vitória: a EEEFM Almirante Barroso, localizada no bairro de Goiabeiras-Vitória, a 

EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão, localizada no bairro de Laranjeiras-Serra, a 

EEEFM Professora Maura Abaurre, localizada no bairro Vila Nova- Vila Velha e a 

EMEF Paulo Reglus Neves Freire, localizada no bairro de Inhanguetá-Vitória; em 

cada escola há participação de um professor-supervisor atuante na escola, que tinha 

como função, supervisionar a atuação dos licenciandos/bolsistas no ambiente 

escolar, bem como participar das reuniões desenvolvidas na UFES e, desta forma 

construíra-se  uma ponte de ligação entre o  campo acadêmico e o escolar. 

A fundamentação metodológica do projeto se vale da pesquisa-ação, com o intuito 

de caracterizá-lo como um processo de formação inicial (para os licenciandos) e 

continuada (para os professores das escolas e da Universidade). 

 

A metodologia da pesquisa-ação visa o estudo/reflexão de uma dada prática 

pedagógica, com o intuito de melhorá-la. É nesse sentido que os elaboradores da 

proposta acreditam que o programa contribuirá na melhora qualitativa e na 

proposição de novas práticas que possibilitem uma melhor formação inicial e 

continuada para os discentes e docentes (respectivamente) do curso de licenciatura 

de Educação Física e Letras-Português.  

Um dos grandes diferenciais do PIBID Linguagens é a sua distinção operacional 

quanto ao Estágio Supervisionado, obrigatório aos cursos de licenciatura, neste caso 

especificamos nossa discussão à disciplina de Estágio Supervisionado no CEFD-

UFES. O programa tem como incentivo, à disponibilização de uma verba de custeio 

aos bolsistas atuantes, aos professores-supervisores das escolas e aos professores-
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coordenadores da universidade. A CAPES 2 fornece uma quantia anualmente para 

as despesas do projeto, especificamente, para a compra de materiais que serão 

usados pelos bolsistas na implantação do mesmo nas escolas. Outra diferenciação é 

a carga horária de estudo dos bolsistas, que conta com um dia da semana para o 

debate e reflexão de textos referentes à formação inicial e outro dia para o 

planejamento coletivo com a participação dos professores-coordenadores e 

professores-supervisores. O PIBID Linguagens também se diferencia do estágio 

devido a maior assistência dos professores orientadores para com os bolsistas 

durante os processos de intervenção escolar, sendo que o projeto tem duração de 

vinte quatro meses ininterruptos, possibilitando assim um acompanhamento direto 

das problematizações surgidas durante o processo.  

 

Os bolsistas do projeto devem cumprir a carga horária de vinte horas semanais em 

intervenções e estudos. As vinte horas são distribuídas entre as aulas que são 

realizadas nas escolas, momentos de estudos e o dia de planejamento coletivo, no 

qual todos os grupos de bolsistas relatam o que vivenciaram na escola. Essas 

experiências são problematizadas pelos professores cordenadores, ou seja, tudo o 

que acontece na aula e que possui alguma relevância/contribuição para a formação 

dos bolsistas como professores é pauta de discussão.  

 

Os grupos de bolsistas, destinados às quatro escolas parceiras, permanecem nas 

mesmas em um período de vinte e quatro meses, possibilitando-os a conhecerem 

cada particularidade do ambiente escolar, seja dos alunos, do corpo docente ou do 

corpo administrativo, além de aprender como funciona cada um desses no ambiente 

escolar. É importante frisar que os bolsistas passam esse período com as mesmas 

turmas, desenvolvendo nelas o projeto previamente planejado. Situação bem 

diferente no qual encontramos nas disciplinas de Estágio Supervisionado do curso 

de Educação Física da UFES. O estágio tem uma carga horária de cento e cinco 

horas, um período muito inferior relacionado ao projeto PIBID, além de ser voltado 

para diversos campos de atuação – ensino infantil, fundamental e médio – 

possibilitando pouca experiência em cada área, devido ao curto período de contato.  

 

                                                           
2
 Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 



 

 

18 

O PIBID Linguagens se apropria da Pedagogia Histórico-Crítica em toda a extensão 

do projeto, ou seja, os professores coordenadores buscam fundamentar sua ação 

docente com os bolsistas, nos preceitos de tal pedagogia, bem como os últimos 

seguem a mesma linha ao construírem suas intervenções pedagógicas e ao 

exercerem a docência nas escolas. 

 

A Pedagogia Histórico-crítica objetiva estimular a reflexão ao aluno e professor, no 

intuito de ampliar os olhares de ambos os agentes (professor e aluno) no processo 

de ensino aprendizagem, promovendo um ensino mais fundamentado para o aluno 

com base em dados empíricos advindos da realidade na qual o mesmo está 

inserido. Desta forma, as perspectivas críticas de ensino, tem como principal 

característica a relação entre escola e sociedade, na qual uma é dependente da 

outra e não podem ser vistas em separado, pois 

 

[…] se o objetivo é privilegiar a aquisição do saber, e de um saber vinculado 
às realidades sociais, é preciso que os métodos favoreçam a 
correspondência dos conteúdos com os interesses dos alunos, e que estes 
possam reconhecer nos conteúdos o auxílio ao seu esforço de 
compreensão da realidade (prática social) (LIBÂNEO, 1994, p. 40). 
 
 

Ao adotar a Pedagogia histórico-crítica como base para o ensino, o PIBID 

Linguagens pode vir a fornecer ao docente em formação subsídios para que a sua 

construção docente seja baseada na reflexão sobre a prática, para a prática e na 

prática docente, sendo que desta forma o bolsista pode vir a ser um professor 

reflexivo perante as suas ações docentes, além de ser um professor pesquisador de 

sua própria prática.  

 

3 A REFLEXIVIDADE E INTERDISCIPLINARIDADE:    CONTEXTUALIZANDO 

A EXPERIÊNCIA 

 

O projeto PIBID Linguagens, apresenta em sua estrutura a intencionalidade em 

colaborar para a reflexão de todos os envolvidos no programa. Esta reflexão foi 

direcionada para basear-se na/sobre prática em uma dialética com a teoria. Neste 

sentido, adotamos o conceito de reflexividade nos apropriando das ideias de 

Pimenta (2002) e, buscando produzir uma consideração quanto à reflexividade 

docente no projeto pesquisado.  
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A reflexão é necessariamente um processo coletivo (PIMENTA, 2002, p.). Desta 

forma, o professor refletindo sobre a prática, deve compreender sua inserção social 

e política, avaliando o contexto social no qual exerce a docência, ou seja, o 

professor reflexivo deve voltar o seu olhar para a coletividade, visando uma reflexão 

ampla e politizada, menos individualizada.  

 

O programa prioriza a reflexão junto aos bolsistas por meio da escrita de portfólios 

individuais e coletivos, e em apresentações semanais, realizadas com todo o grupo 

e tendo como foco a apresentação do trabalho que foi realizado nas escolas durante 

a determinada semana. Acreditamos que com esta organização do programa, o 

processo reflexivo torna-se uma ação rotineira, pois ao relatarem para o grupo uma 

determinada experiência, os participantes acabam por refletir sobre os 

acontecimentos que surgiram em suas aulas ou que podem surgir. 

 

Ao enfatizar a prática pedagógica e a reflexão sobre esta prática, o programa 

prioriza a análise crítica com os bolsistas, resultando no que Pimenta denomina de 

epistemologia da prática a práxis, a ressignificação das teorias através da prática 

(PIMENTA, 2002). Incitar esta reflexão no intuito de construir uma visão crítica sobre 

a prática pedagógica dos bolsistas, é um dos desafios do PIBID Linguagens, bem 

como a construção de projetos interdisciplinares nas escolas eleitas. De acordo com 

o edital da CAPES há o incentivo do trabalho interdisciplinar, visando à busca de 

superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem, 

levando em consideração o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

e o desempenho da escola em avaliações nacionais, como por exemplo, o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e a Prova Brasil. 

 

E esse desafio, posto aos bolsistas, apresenta-se como uma opção capaz de 

favorecer a integração curricular, uma vez que estimula a reorganização das áreas 

de conhecimento, a seleção e a organização de conteúdos curriculares e a definição 

de metodologias de ensino-aprendizagem inovadoras.  

 

Temos consciência que o PIBID Linguagens e seus projetos interdisciplinares não 

farão essa “transformação” em apenas vinte e quatro meses, a integração curricular 

por meio da interdisciplinaridade se fará presente por meio do envolvimento da 
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escola como um todo, principalmente, por parte do envolvimento qualificado dos 

educadores nesse processo. Além disso, há uma cultura escolar e também particular 

de cada indivíduo envolvido a ser superada.  

 

O trabalho interdisciplinar, entre duas ou mais disciplinas, se define como um regime 

de cooperação que se realiza entre essas diferentes disciplinas ou entre setores 

heterogêneos de uma mesma ciência, que se faz por meio de trocas e visando ao 

enriquecimento mútuo (SANTOS, [2000?] p. 144). O programa sempre impulsionou 

que o planejamento das aulas fosse esboçado de forma a abranger fundamentos 

das duas disciplinas, Educação Física e Letras-Português, isto é, as aulas sempre 

foram pautadas no aspecto interdisciplinar.  

 

O trabalho interdisciplinar  

[...] é muito mais fruto de encontro de sujeitos parceiros com ideias e 
disposição para o trabalho do que de disciplinas. A responsabilidade mútua 
surge como uma característica fundamental dos parceiros em um projeto 
interdisciplinar, fruto do envolvimento com o projeto em si, com as pessoas, 
com as instituições (SANTOS, [2000?], p.147). 

 
    

As construções dos planejamentos das aulas, entre Educação Física e Letras-

Português, realizam-se por meio de uma relação de reciprocidade, de mutualidade, 

um regime de co-propriedade, de interação, que irá possibilitar o diálogo entre os 

interessados, dependendo basicamente de uma atitude cuja tônica será o 

estabelecimento de uma intersubjetividade. Essa intersubjetividade é caracterizada 

pela intensidade das trocas entre os envolvidos em um processo de pesquisa e 

estudo, de ensino ou de aprendizagem e pela interação das disciplinas em um 

mesmo processo que tem uma clara intencionalidade: a busca do saber unificado, a 

preservação da integridade do pensamento e o restabelecimento de uma ordem 

perdida (FAZENDA, apud SANTOS, [2000?], p. 145). 

 

Essa troca de experiências e conhecimentos entre as disciplinas e o planejamento 

em conjunto, pode levar a eleição de eixos integradores que podem ser um objeto 

de conhecimento, um projeto de intervenção, o desenvolvimento de metodologias 

inovadoras, no qual o PIBID Linguagens tanto salienta, metodologias que diferem 

das tradicionais encontradas nas escolas. Pode criar ou fortalecer relações de 
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solidariedade entre os envolvidos na experiência, pois a interdisciplinaridade é, 

também, uma forma de ver e sentir o mundo, uma forma de estar no mundo, uma 

forma de se relacionar com o mundo e com o outro (SANTOS, [2000?], p. 149). 

 

O trabalho interdisciplinar, agora em contato com a formação inicial de professores 

vem a contribuir de diversas maneiras, dentre elas podemos citar o planejamento 

coletivo. O planejamento coletivo não necessariamente se concebe a partir do 

planejamento de disciplinas que possuem o mesmo objeto de estudo, mas também 

entre disciplinas de conhecimento específicos distantes. 

  

O planejamento coletivo incita a reflexividade do professor em formação inicial e/ou 

continuada, pois segundo Pimenta (2002), os currículos de formação de 

profissionais deveriam propiciar o desenvolvimento da capacidade de refletir, para 

isso, tomar a prática existente, e principalmente, em conjunto com outros 

profissionais da área, no qual seria um bom caminho a ser percorrido desde o inicio 

da formação, como docentes. 

 

O planejamento coletivo pode ser entendido como reflexão coletiva e, segundo 

Zeichner (apud PIMENTA, 2002) a prática reflexiva, enquanto prática social, só pode 

ser efetivada em coletivos, o que leva a necessidade de transformar as escolas em 

comunidades de aprendizagem nos quais os professores se apoiem e se estimulem 

mutuamente. Este compromisso, esta parceria estabelecida nos planejamentos e 

trabalhos coletivos, entre os professores, ou melhor, entre todos que engendram o 

contexto escolar, possuem grande valor estratégico para criar condições que 

permitam mudanças na própria instituição e mudanças sociais, em suas vidas e na 

vida dos alunos. 

 

Segundo Santos ([2000?]), o trabalho realizado nas escolas, que envolvam a 

interdisciplinaridade, pode favorecer a transformação de uma organização curricular 

fragmentada e fragmentária, reprodutora de posições desiguais para saberes de 

igual importância. Nesse sentido, a intenção é integrar as várias disciplinas que 

compõem o currículo escolar, no qual o educador mostre ao educando que não 

existem limites entre as disciplinas, mas que uma depende da outra. Para Câmara 

(apud REIS, 2009, p.15), 
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A interdisciplinaridade deve ser pensada como entre ciências, por um lado, 
considerando o território de cada uma delas e, ao mesmo tempo, 
identificando possíveis áreas que possam se entrecruzar, buscando as 
conexões possíveis. E essa busca se realiza por meio de um processo 
dialógico que permite novas interpretações, mudança de visão, avaliação 
crítica de pressupostos, um aprender com o outro, uma nova reorganização 
do pensar e do fazer. 

 

 

As novas interpretações, mudança de visão, a avaliação crítica, as reorganizações 

do modo de pensar e fazer, são elementos que constituem o perfil de um professor 

reflexivo, uma vez que a frente de situações novas que surgem em seu cotidiano, o 

docente se percebe na necessidade de criar e construir novas soluções, novos 

caminhos, isto é, refletir sobre as suas ações. Neste viés, Pimenta (2002) acredita 

que a transformação da prática dos professores deve se dar, pois, numa perspectiva 

crítica.    

 

No que diz respeito à formação docente, a presença de elementos como 

preparação, compromisso e vontade, são essenciais para o desenvolvimento de 

projetos interdisciplinares, visto que a interdisciplinaridade é uma proposta bastante 

difícil para qualquer professor trabalhar, uma vez que nossa formação se deu e 

ainda se dá de maneira compartimentalizada, abstrata e distante da realidade. Gallo 

(apud REIS, 2009, p. 38) afirma que 

 
[...] se, no lugar de partirmos de racionalizações abstratas de um saber 
previamente produzido, começarmos o processo educacional na realidade 
que o aluno vivencia em seu cotidiano, poderemos chegar a uma educação 
muito mais integrada, sem dissociações abstratas. 

 
 

Essas dissociações, segundo o autor, estão atreladas a organização escolar que 

ainda está pautada no ensino dos conteúdos de forma isolada, compartimentalizada. 

Sob a visão de Câmara (apud REIS, 2009, p. 42), a interdisciplinaridade demanda 

mais do que o cumprimento de um programa ou de uma matriz curricular, ela se 

forma em um movimento a ser assumido e construído pelos professores. Para a 

autora, é preciso construir e assumir a vivência da interdisciplinaridade, no processo 

de formação inicial ou continuada, pois ela não se faz por decreto ou por encanto. 
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4 METODOLOGIA  

 

Nossa pesquisa se iniciou com a escolha do problema: “Qual a contribuição do 

programa de iniciação a docência PIBID Linguagens, para uma formação mais 

reflexiva dos licenciandos em Educação Física do CEFD - Ufes, sob a ótica desses 

participantes?”. A abordagem que atribuímos a nossa pesquisa, ou melhor, ao 

problema a ser investigado, é a Pesquisa Qualitativa, segundo Gil (1991), a 

pesquisa qualitativa considera a dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

elo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade que não podem ser 

traduzidos em números.  

Ao definirmos o que estudaríamos, traçamos uma hipótese e delineamos os nossos 

objetivos, e de acordo com estes a pesquisa se caracteriza como Pesquisa 

Exploratória, na qual segundo Gil (1991), envolve o levantamento bibliográfico, 

entrevista com sujeitos que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado e análises de exemplos que estimulem a compreensão.  

Nosso próximo passo foi a coleta de dados e o instrumento de coleta para a 

pesquisa realizou-se através da entrevista padronizada, isto é, segundo Gil (1991), a 

entrevista padronizada ou estruturada é aquela que detém de um roteiro 

previamente estabelecido, além disso, a mesma contém questões abertas, 

explorando sempre a opinião do entrevistado. Neste sentido, escolhemos para 

entrevistar seis graduandos/bolsistas de educação física participantes do projeto 

PIBID Linguagens com o critério de permanência de pelo menos 1 (um) ano no 

projeto e, também por serem sujeitos que possuíam um bom relacionamento com o 

grupo e bom desempenho enquanto bolsistas. O critério de permanência de 1 (um) 

ano no projeto se justifica pela experiência adquirida por meio das intervenções na 

escola, cremos que este período de tempo daria embasamento e suporte aos relatos 

dos entrevistados de suas experiências  e aprendizados adquiridos por meio das 

vivências de ação/intervenção, proporcionados pelo PIBID Linguagens. A escolha 

dos sujeitos-pesquisados se realizou por meio da conversa com os mesmos e 

apresentação dos objetivos e qual a nossa intencionalidade com a pesquisa. 

Aqueles que se sentiram a vontade em participar deste processo tornaram-se 

nossos sujeitos da pesquisa. 
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Antes de iniciarmos as entrevistas, propriamente ditas, elaboramos um roteiro piloto, 

que consequentemente, levou-nos a realização de uma entrevista piloto. Esse 

processo foi realizado pela necessidade de observarmos se as perguntas que 

compunham o roteiro de entrevista não estariam induzindo as respostas dos 

entrevistados ao nosso objetivo. 

Feito isso, realizamos a entrevista e percebemos que algumas perguntas estavam 

direcionando o entrevistado a responder o que esperávamos ouvir, neste sentido, 

modificamos o nosso roteiro e voltamos a realizar mais uma entrevista. Finalmente, 

após as modificações, alcançamos um roteiro composto por doze questões, e assim 

demos início às entrevistas com os seis entrevistados. 

Em relação aos procedimentos técnicos da pesquisa, concordamos com Gil (1991), 

quando ele descreve sobre o Estudo de Caso, no qual envolve um estudo profundo 

de um ou poucos objetos de maneira que permita o seu amplo e detalhado 

conhecimento. Concordamos que o estudo de caso seja uma estratégia de pesquisa 

relevante no processo educativo, pelo fato de ser um método que surgiu da 

necessidade do ser humano em compreender a realidade (CUNHA, DEUS E 

MACIEL, [2009?]). 

E nesta estratégia de pesquisa: 
 

É fundamental conhecer o que se aprende ao estudar o caso, sendo 
necessário um estudo da particularidade e da complexidade de um caso 
singular, o que leva a entender sua atividade dentro de importantes 
circunstâncias (CUNHA, DEUS E MACIEL, [2009?], p.3) 

 

 
Diante disto adotamos o papel de pesquisadoras no estudo de caso, objetivando 

uma atuação crítica e criativa descrevendo, interpretando, explicando e encadeando 

evidências (CUNHA, DEUS E MACIEL, [2009?]).  

 

Para a análise dos dados coletados nas entrevistas adotamos elementos da análise 

de conteúdos, organizando-os em dados por categoria para facilitar no momento da 

sua interpretação e compreensão, Bardin (2009, p.199) denomina esta técnica de 

análise categorial 

 

Funciona por operações de desmembramento do texto em unidades, em 
categorias segundo reagrupamentos analógicos. Entre as diferentes 
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possibilidades de categorização, a investigação dos temas, ou análise 
temática, é rápida e eficaz na condição de se aplicar a discursos directos 
(significações manifestas) e simples. 
 

 

Construímos uma tabela com todas as perguntas das entrevistas, e incluímos as 

falas que substancialmente respondessem as mesmas, feito isso, iniciamos o 

processo de análise das respostas, criando categorias sistematizadas que melhor 

representassem as situações e falas de maior recorrência dos sujeitos-

entrevistados, as quais passamos a apresentar. 

 

5 DO QUE FALAM OS ENTREVISTADOS 

5.1 A entrada no curso como uma segunda opção 

 

Nas entrevistas foi recorrente a fala dos pesquisados quanto ao fato da Educação 

Física não ter sido a sua primeira opção de curso no vestibular. Parece-nos que 

essa é uma situação que não se atem ao curso de Educação Física da UFES. Em 

uma pesquisa realizada com sujeitos do curso de Educação Física da Universidade 

Federal de Santa Maria, esta tem sido uma situação recorrente. Para alguns 

acadêmicos do curso de Educação Física da UFSM, o mesmo foi escolhido como 

segunda opção, pelo fato de almejarem outra profissão. Por não conseguirem 

ingressar no curso desejado, optaram pelo curso de Educação Física. Para um dos 

acadêmicos entrevistados, o motivo da escolha se justificou pela relação do curso 

com a área da saúde e nutrição, pois o que realmente o entrevistado queria cursar 

era Nutrição, no entanto, a UFSM não ofertava. 

 

Neste sentido, Bordieu (apud KRUG, 2008) afirma que a escolha da profissão é 

determinada pelas chances de sucesso que a pessoa vislumbra. Se ela sabe que 

não será aprovada em um determinado curso, mas que poderá ser aprovada em 

outro, ela direciona seu interesse para este outro que lhe garanta mais possibilidade 

de sucesso. As pessoas tendem a tirar do horizonte aquilo que lhes parece 

inacessível, em uma forma de se livrar de possíveis frustrações. 

 

Evidente que tal situação não pode ser generalizada, pois nem todos os alunos que 

iniciaram o curso de Educação Física o escolheram como segunda opção, muitos 

são ex-atletas ou sujeitos que realmente querem ser professores/as de Educação 
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Física, de acordo com Becker; Ferreira; Krug (apud KRUG, 2008) o gosto pelo 

esporte é o principal motivo pelo qual as pessoas escolhem a Educação Física como 

profissão. 

 

A partir das entrevistas dos participantes, notamos que o curso de Educação Física 

foi visto como segunda opção na hora de prestar o vestibular, muitos por decisão 

própria ou por influência de familiares, escolheram outros cursos para o ingresso no 

mundo acadêmico e no mundo do trabalho.  

 

O entrevistado J não optou pelo curso de Educação Física como primeira opção, 

veio do interior do Estado com a intenção de cursar Engenharia “[...] eu vim pra cá 

pra poder justamente estudar numa escola particular, pra sei lá…tentar um curso de 

Engenharia, porque Educação Física nunca foi minha primeira opção”. No momento 

da escolha da Instituição para realizar o curso, optou por uma instituição federal e foi 

nesse momento que optou por sua segunda opção “[...] vou tentar a UFES num 

outro curso que seria mais fácil o vestibular, que era minha segunda opção, 

Educação Física e… acabou que eu passei né, em Educação Física e… não ia 

deixar de estar em uma Universidade Federal né, pra poder estudar um outro curso 

em uma faculdade particular né, aí vim aqui pra esse curso”. 

 

A Educação Física neste caso aparece como um curso fácil, na qual não se precisa 

estudar tanto para poder passar, sendo um meio fácil de adentrar em uma 

universidade federal, por pessoas de baixa renda que não possuem condições 

financeiras para pagar uma faculdade particular ou por indivíduos que simplesmente 

prestam o vestibular para dizer que estudam em uma instituição federal. O que pode 

ocorrer, de acordo com Figueiredo (2004) é que muitos alunos que iniciaram o 

curso, resistem à ideia da licenciatura e buscam ou pretendem buscar outra 

formação, muitas vezes, para o mesmo curso em que não conseguiram aprovação 

no vestibular anterior ao de Educação Física. Estes casos podem ser comprovados 

pelo fato de muitos graduandos de Educação Física desistir do curso ainda nos 

primeiros períodos de formação ou então pedirem reopção de curso na mesma 

instituição. O entrevistado A, comenta sobre este tema, “[...] depois que eu cheguei 

aqui que eu fui entrando em crises, né, em cada período vai entrando em crise que 
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eu acho que é normal, mas, já pensei em desistir no segundo período, no terceiro 

período, pensei em desistir [...]”.  

 

Nestas falas podemos perceber o que argumentam Santini; Molina Neto (apud 

KRUG, 2008) de que caso a escolha profissional não tenha sido consciente e 

coerente com os interesses pessoais, a profissão poderá ser exercida com pouca 

motivação e, ao longo do percurso profissional, poderão surgir situações de 

desconforto e frustrações que poderão paralisar e deprimir o professor, trazendo-lhe 

inúmeras implicações pessoais e sociais. 

 

Por último, os entrevistados A e Y, escolheram o curso de Educação Física como 

primeira opção. O entrevistado A optou pelo curso por influências positivas que 

obteve em seu Ensino Fundamental por seus professores de Educação Física, além 

de ter o contato e a vivência em escolinhas de esporte naquela época, “[...] eu 

escolhi o curso de Educação Física pelas influências que eu tive durante… ah…o 

ensino fundamental … que eu fazia escolhinha de esporte e tal e eu gostava muito e 

os professores que eram ótimos assim, eles davam tudo e eu gostava muito deles e 

eu gostava muito de ta na escola, até por que era do lado da minha casa, então eu 

vivia na escola”.  

Para Castello (apud HURTADO, 1983), o professor de Educação Física influencia o 

aluno, quer como pessoa, quer como profissional, tanto pelo que ensina como pelo 

que faz. Portanto, essa influência é, antes de tudo, de pessoa para pessoa, num 

interrelacionamento amigo, de compreensão, aceitação e respeito mútuos, levando 

sempre em conta a liberdade interior e a personalidade do outro. Para Almeida e 

Fensterseifer (apud KRUG, 2008) um dos motivos que leva uma pessoa a escolher a 

Educação Física como profissão podem ser as relações da pessoa com a disciplina 

na escola. 

 

Os entrevistados A e Y foram os únicos que escolheram o curso de Educação Física 

como primeira opção na hora de prestar o vestibular. O entrevistado Y, nos conta 

que sentiu muita dificuldade em compreender o que estava sendo transmitido nas 

aulas e pensou que o curso fosse mais “prático”, “[...] quando eu entrei aqui, eu 

imaginava que seria outra coisa né... que teria mais aulas práticas e tal... pela 
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vivência que eu tive na escola... de como era a EF escolar... e ai eu me deparei com 

um monte de coisa que eu não entendia...e agora... que as minhas notas estão 

melhorando.. por conta de tá lendo mais.. coisa que eu não fazia na escola [...] “. 

 

Acreditamos que a posição do sujeito a respeito da escolha do curso, se primeira ou 

segunda opção, poderá se relacionar com a formação docente dos mesmos. Diante 

disso, indagamo-nos: será que uma pessoa que optou pelo curso de Educação 

Física como segunda opção se dedicará da mesma forma como se fosse sua 

primeira escolha? 

Para responder essa pergunta analisamos a fala do entrevistado J, que relata o 

gradual amadurecimento de sua formação docente proporcionada pelas 

experiências construídas no PIBID Linguagens, “[...] na minha formação eu posso 

dizer que contribuiu, na minha organização quanto as disciplinas, como a escrever 

textos, eu tô escrevendo muito melhor, tô lendo muito melhor, interpretando muito 

melhor os textos, eu consigo… eu creio que tipo assim, eu tive um amadurecimento 

no sentido, mesmo como estudante como aluno [...]”   

 

O programa mostrou ao entrevistado J e aos demais sujeitos da pesquisa como 

realmente é a escola, como funciona, quem os constitui, ou seja, apresentou a 

realidade, tudo àquilo que engendra a instituição escolar. E foi nesse espaço que os 

sujeitos se perceberam enquanto professores, indivíduos pertencentes aquele 

ambiente, o que proporcionou subsídios necessários para escolha em pertencer ou 

não a este lugar. O entrevistado J, comenta a transformação que pela qual passou 

neste processo, “[...] Bom pra mim que nunca pensei em ser professor de Escola, 

nunca quis ser professor de escola é… eu posso dizer que contribuiu assim, que 

conseguiu me dar uma possibilidade de agora poder atuar na escola, porque isso 

pra mim seria uma coisa que nunca aconteceria”. Acreditamos ser essa uma 

contribuição significativa do projeto PIBID linguagens para a vida acadêmica e para 

o futuro profissional desse sujeito. 

 

5.2 Planejamento  

 

Compreendemos que o “ato de planejar” esteja relacionado a noção de futuro que foi 

proposta pelo movimento da Educação Moderna. Neste processo a ideia do 
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imediatismo foi combatida pelos pensadores da época e assim a noção de futuro 

veio a substituir essa forma de pensar. Concluímos que a noção de futuro entre 

outros fatores impulsionou o homem a planejar-se, no trabalho e nos estudos. Em 

nossa concepção o “ato de planejar” é função recorrente a qualquer profissão, pois 

tanto para o estudo quanto para o trabalho, planejar, se faz necessário. 

 

Algumas profissões caracterizam-se por planejar objetos, lugares, situações 
e processos. O plano faz parte fundamental da preparação profissional e 
serve, precisamente, para distinguir a atuação própria da que é praticada 
por outras profissões, centradas no cultivo direto do conhecimento ou na 
realização prática do plano (SACRISTÁN; GOMEZ, 2007, p. 198). 
 
 

No caso do professorado, este tema apresenta um significativo espaço no âmbito da 

formação acadêmica e, constatamos isto ao avaliarmos os dados coletados em 

nossas entrevistas, percebendo que a palavra “planejamento”esteve presente em 

alguns discursos. A maioria dos estudantes de Educação Física e bolsistas do 

projeto PIBID Linguagens entrevistados para a pesquisa, demonstraram a relevância 

do planejamento e primordialmente do “ato de planejar” ao exercer a docência. 

 

Para o entrevistado J, “o planejamento é muito importante independente de qualquer 

área, independente de se é pra escola, independente se é pra uma academia […]”. 

Com isso percebemos o quão a participação no projeto trouxe aos bolsistas, essa 

compreensão da necessidade de se construir um planejamento, sendo que […] o 

ensino, pode ser concebido como uma atividade e uma profissão de planejar, 

situada entre o conhecer e o atuar. Ao menos quando se exerce o ensino, realizam-

se funções de planejamento […] (GOMÉZ, SACRISTÁN, 2007, p. 199). 

 

O entrevistado M frisou a importância em “pensar a prática […] não simplesmente 

dar uma aula, esquecer dela totalmente e já pensar em outra […] a questão do 

planejamento, a questão que focaram bastante com a gente, a questão do plano de 

aula, do plano de ensino […]”. Com esta fala, avaliamos que o sujeito da pesquisa 

ressaltou que o planejamento não deve ser estático, neste sentido o ato de planejar 

pode ser um momento de reflexão para o professor, podendo este, repensar sua 

prática partindo dos dados empíricos que surgem em suas aulas. Neste sentido, o 

planejamento também é caracterizado como um instrumento de avaliação para o 
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docente, constatamos isso na fala do entrevistado J “[…] o planejamento gera até 

uma avaliação da sua própria prática […]”. 

 

O planejamento foi apresentado pelos entrevistados como a principal contribuição do 

PIBID Linguagens para a formação dos mesmos. Avaliamos que através do 

planejamento a prática pedagógica também é desenvolvida, pois acreditamos que o 

professor que valoriza o “ato de planejar”, consequentemente prioriza uma prática 

pedagógica pensada e repensada para os seus alunos, tornando estes, atores 

participativos no processo de ensino-aprendizagem. Pois, ao construir um plano 

nesta perspectiva de criação, reconstrução/transformação, os futuros professores 

compreendem que […] podem se acomodar aos marcos estabelecidos ou explorar 

suas fissuras, ser reprodutores de situações e instituições herdadas ou trabalhar 

para transformá-las – tão real é a determinação externa quanto a autonomia do 

professor […] (GOMÉZ, SACRISTÁN, 2007, p. 207) 

 

Consideramos que o PIBID Linguagens, com base nos dados analisados, contribuiu 

para a formação dos licenciandos bolsistas de forma significativa quanto a questão 

do planejamento, pois ao valorizar esse tema, possibilitou ao bolsista “ […] prever 

cursos de ação, tarefas em seus traços gerais, mas boa parte de sua atuação 

estando governada pela rapidez de decisões que deve tomar constantemente, às 

quais responde por intuição ou rotina” (GOMÉZ, SACRISTÁN, 2007, p. 207), sendo 

assim ao conferir aos bolsistas uma rotina de trabalho e planejamento, as atividades 

no PIBID Linguagens permitiram aos futuros docentes agilizar suas ações em 

momentos que exigissem tomada de decisões, durante o desenvolvimento de sua 

prática pedagógica e na construção dos planejamentos.  

 

Por fim acreditamos que estes licenciandos, tem um diferencial quanto a habilidade 

de planejar, por estarem inseridos no ambiente escolar, por construírem um rotina 

neste ambiente e, assim, desenvolverem algumas técnicas para construir um 

planejamento, bem como desenvolver o mesmo durante uma aula, com rapidez nas 

tomadas de decisão, autonomia e principalmente segurança. É o que demonstra a 

fala do Entrevistado D, “O PIBID irá auxiliar muito nas nossas novas experiências. 

Irá ajudar a gente a pensar sobre o planejamento, sobre a nossa prática ali na 

escola, sobre as nossas ações com os alunos”. 
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5.3 Autonomia do docente em formação no PIBID Linguagens    

 

Autonomia? O que seria um ser autônomo? Autonomia, seguindo uma perspectiva 

liberal, é normalmente interpretada como independência, isolamento, na qual o 

individuo se assume como controlador de suas próprias ações, em oposição ao 

controle exercido por terceiros. Um ser autônomo implica, neste sentido, ausência 

total de qualquer dependência dos outros (MOURA, 1999). No entanto, esta 

percepção de isolamento corresponde a muito pouco sobre o real significado de 

autonomia.   

 

O autor Lorieri (2002) nos traz que o desenvolvimento do “pensar por si próprio”, se 

traduz no pensamento autônomo e com características da reflexividade, da 

criticidade, da radicalidade, da contextualização e da criatividade. 

 

O pensamento é um importante instrumento do conhecimento, segundo o autor, pois 

é por meio dele que buscamos as respostas para as incertezas, nas quais envolvem 

a reflexão, a analise crítica, atenta e profunda que procura o estabelecimento de 

relações que tornam a realidade significativa.  

 

Pensar por si mesmo, nos remete ao pensamento autônomo, ser autônomo em 

nossas decisões e consequentes ações. De acordo com Chauí (apud LORIERI, 

2002, p. 95), 

“[...] o pensamento é a consciência ou a inteligência saindo de si 
(“passeando”) para ir colhendo, reunindo, recolhendo os dados 
oferecidos pela percepção, pela imaginação, pela memória, pela 
linguagem, e voltando a si, para considerá-los atentamente, colocá-
los diante de si, observá-los intelectualmente, pesá-los, avaliá-los, 
retirando deles conclusões, formulando com eles ideias, conceitos, 
juízos, raciocínios, valores”.    

 

Lorieri cita Dewey (2002), em relação ao pensamento autônomo, para ele o individuo 

deve “construir” ou “reconstruir” um conhecimento necessário à situação-problema 

na qual ele se encontre. Isso se materializa quando o sujeito se apropria do 

pensamento autônomo, a busca de respostas para suas dúvidas, suas 
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inseguranças, no entanto, regrada pelo processo de reflexão, baseadas por meio da 

análise critica e do conhecimento já produzido. 

 

A autonomia para Libâneo et al. (2006), significa a capacidade das pessoas e dos 

grupos para a livre determinação de si próprios, ou seja, para a condução da própria 

vida. Sua realização concreta nas instituições se faz presente pela participação na 

livre escolha de objetivos e processos de trabalho e na construção coletiva do 

ambiente de trabalho.  

 

Como vivemos em sociedade a tendência do homem é estabelecer relações com o 

outro, construindo assim a sua história, neste sentido, o ser humano não é um ser 

isolado, ele é “intrinsecamente um ser de relação”, afirma Pinto (apud MOURA, 

1999). O trabalho coletivo, essa inter-relação com o outro, foi uma das 

intencionalidades do PIBID Linguagens, e a literatura lida sobre a autonomia destaca 

a importância dessa inter-relação com os outros, na qual proporciona ao sujeito um 

maior controle de sua aprendizagem. O sujeito autônomo não é independente e nem 

dependente, mas sim interdependente (Garrison apud MOURA, 1999). 

 

A autonomia se relaciona com o termo profissionalidade adotado por Contreras, na 

qual este se refere a valores, qualidade e características profissionais necessários 

ao desenvolvimento da prática de ensino, e não ao status ou atributos conferidos 

pela Sociedade (FREIRE; MIRANDA, 2011). De acordo com Contreras, 

profissionalidade (apud FREIRE; MIRANDA, 2011, p. 2),  

 

[…] são dimensões do seu fazer profissional no qual se definem aspirações 
com respeito à forma de conceber e viver o trabalho de  professor, ao 
mesmo tempo em que se inscreve a forma de dotar a realização do ensino 
de conteúdo concreto. 

 
 

A autonomia docente assenta-se na ideia do trabalho docente como intelectual 

crítico, como um processo coletivo de transformação social. Portanto, a 

conceituação de autonomia docente, argumentada por Freire e Miranda (2011), 

supõe o esclarecimento do conteúdo e da natureza do trabalho educativo, bem 

como das condições reais de sua efetivação.  
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Contreras remete o conceito de autonomia à concepção (modelo) de professor, para 

ele o especialista técnico considera a autonomia como status como atributo, e o 

profissional reflexivo a considera como responsabilidade moral e individual e o 

intelectual critico a considera como autonomia e emancipação. O autor vai muito 

além, afirma que a autonomia no contexto da prática do ensino, deve ser 

compreendida como um processo de construção, no qual devem ser conjugar, se 

equilibrar e fazer sentido e, portanto, podendo ser descrita e justificada, porém não 

reduzida a uma definição autoexplicativa (REIS, 2009, p.225). 

 

Neste sentido, Reis (2009) argumenta que a autonomia assim como a 

profissionalidade docente é o resultado de uma série de fatores que ultrapassam 

uma mera busca de direitos trabalhistas ou um reconhecimento social, ela só se 

tornará real quando acompanhada de uma profissionalidade do ensino, isto é, não 

haverá progresso profissional se o ensino permanecer atrasado e estático.  

 

A autonomia se destaca em meio às experiências dos entrevistados através das 

intervenções dos mesmos na escola ou na participação das reuniões coletivas. O 

entrevistado A, relata que pôde constatar a autonomia dada a eles nas aulas pelos 

professores coordenadores do projeto, “[...] o PIBID ajudou a ter contato com os 

professores, a vivenciar crises dentro da escola, com o pedagogo… é, saber o que é 

realmente ser professor, escolher os conteúdos, eu mesma escolher com a equipe 

[...]”. Essa autonomia se destaca na fala do entrevistado D, que aponta os subsídios 

proporcionados pelo PIBID no desenvolvimento da sua autonomia dentro de sala de 

aula, “[...] o PIBID ele foi um projeto que ele auxiliou tanto nas leituras pra que ele 

desse embasamento pra gente tá indo pra escola, pra gente poder chegar lá [...] ter 

uma autonomia em relação assim aos aspectos dos alunos, dos professores, de 

lidar ali [...]”. 

 

A autonomia que pudemos observar é aquela de escolha, de decisão, de pensar 

junto com o outro, com o grupo de escola, é auto organizar-se. Ao auto organizarem-

se, consequentemente, constroem sua própria identidade, pois essa sistematização 

se diferencia de alguma forma dos outros sistemas que não estão em inter-relação 

(MACEDO apud MOURA, 1999). A efetivação dessa autonomia se faz presente no 

momento da intervenção pedagógica, na ação, realizada pelos participantes do 
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projeto, descritas pelos entrevistados A e D. Ao colocar-se no contexto da ação, 

participar de uma atividade social e tomar decisões coletivas frente a ela, essa ação 

pode ser entendida como prática reflexiva, ou seja, é incluir os problemas que 

surgem da prática em uma perspectiva de análise que vai além das nossas 

intenções e atuações pessoais (VALADARES, 2002). 

 

Neste sentido a prática reflexiva associa-se à autonomia do professor, as 

capacidades descritas só podem ser postas em ação no contexto de práticas 

inovadoras nas quais, são dados ao docente, comprometidos com seus alunos, 

oportunidades para experimentar e inovar (CONTRERAS, 1997; ELLIOT, 1998; 

PACCA & VILLANI, 2000 apud VALADARES, 2002). 

 

O professor autônomo é aquele que busca concretizar os seus objetivos em prol do 

coletivo, a favor do aluno, de outros professores, ou seja, que se disponibiliza a 

pensar junto, a buscar soluções, a trabalhar junto, a construir maneiras de atender 

aos seus interesses e dos outros. A autonomia do professor não é algo adquirido, 

mas sim algo que se vai construindo nessa inter-relação com o outro, e é desta 

maneira que ele inicia o processo de edificação da sua própria identidade docente.    

 

Por fim, o docente só será autônomo quando também a escola for autônoma, ou 

seja, quando o professor e a instituição escolar forem idealizadores das práticas 

educativas e não apenas mentores de práticas “prescritas” sem a reflexão da 

comunidade na qual está inserida (REIS, 2009, p. 226). 

 

5.4 Da prática à Universidade e retorno à prática 

 

A partir das experiências dos entrevistados em relação à participação no projeto, 

consideramos relevante analisar se as vivências do programa 

contribuíram/influenciaram ou não para uma formação docente reflexiva, tão prezado 

pelos professores-coordenadores do PIBID Linguagens. Vale ressaltar que essa 

análise se apoia no diálogo entre teoria e prática referentes à área de educação 

física e a ideia de professor reflexivo apontadas por Pimenta (2002), Zeichner 

(2002), Schon (2002). 
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Iniciamos com Donald Schon, professor do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts, EUA, que propõe uma formação contrária aos moldes do currículo 

normativo, na qual apresenta primeiramente a ciência, depois a sua aplicação e por 

último o estágio de alunos que propõem a aplicação de conhecimentos técnico-

profissionais. Schon aponta para uma formação profissional baseada numa 

epistemologia da prática, a prática profissional é entendida como momento de 

construção de conhecimento, por meio da reflexão, análise e problematização desta 

e o reconhecimento do saber tácito3, presente nas soluções que os profissionais 

encontram em ato (PIMENTA, 2002).  

 

No entanto, Liston e Zeichner (2003), consideram que o entendimento sobre 

professor reflexivo pode ser reducionista e limitante, se ignorar o contexto 

institucional e pressupor a ação reflexiva de maneira individual. A reflexão, para os 

autores, não pode ser feita de maneira individual, pois não conseguirão alterar 

situações além das salas de aula. Só a perspectiva da reflexão não é suficiente para 

resolver os problemas da prática, a reflexão “coletiva” à luz da teoria e a ação, 

propriamente dita, somadas iniciam o processo de mudança, combatendo o “prati 

cismo”, na qual aponta a prática como o único elemento na construção do saber 

docente. 

 

O saber profissional do professor não é formado apenas da prática, é nutrido 

também pelas teorias da educação, aponta Pimenta (2002). A teoria tem grande 

importância na formação dos docentes, pois atribui aos sujeitos variados pontos de 

vista para uma ação contextualizada, apontando perspectivas de análise para que 

os professores compreendam os contextos sociais, culturais, históricos de si próprios 

como profissionais. 

 

No momento da entrevista com o participante Y, perguntamos o que ele aprendeu 

com o PIBID Linguagens, ele argumentou que “[...] eu acho que eu mais aprendi 

essa forma de dar aula mesmo... de ser professor reflexivo... pensar a prática (...) 

que você tem que fazer o feed back da aula [...]”. Já o entrevistado M argumenta que 

                                                           
3 Donald Schon aponta como saber tácito aquele conhecimento que provém do cotidiano, para o autor 

é importante valorizar as formas de percepção e pensamento próprias da prática cotidiana do 
professor (DUARTE, 2003, p. 620). 
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“[...] pensar a prática... não, não simplesmente dá uma aula, esquecer dela 

totalmente e já pensar em outra.. todo momento a questão do planejamento, a 

questão que focaram bastante com a gente, a questão do plano de aula, do plano de 

ensino [...]”.  

 

A noção de professor reflexivo entendida por Y e M se assemelha à concepção de 

professor reflexivo apontada por Pimenta (2002). Cerca de 100% dos entrevistados 

não responderam como fazem esse tipo de reflexão, como a concretizam, no 

entanto, relatam o tipo de reflexão que adotaram. O entrevistado A, relata a sua 

experiência no PIBID em relação a sua reflexividade, “[...] no PIBID a gente faz isso 

de… rever nossa própria prática, sabe, colocar pra refletir e falar sobre isso, eu 

tenho que mudar isso ou eu tenho que mudar aquilo, então com certeza eu faço isso 

hoje”. 

 

Rever a prática, pensar a prática, feed back, são os termos que mais surgiram para 

descrever a reflexividade que assumiram no processo de intervenção nas escolas. 

Neste sentido, concordamos com Monteiro (2002), quando argumenta que as ações 

docentes tendem a tornarem-se habituais; e estes dão sustentação às ações 

docentes e as respectivas revisões dessas ações permitem a transformação delas. 

O autor destaca que a “revisão” das ações é a operação teórica, reflexiva sobre as 

ações efetuadas ou a serem efetuadas: é a construção de uma nova prática, que 

será um novo hábito, e um novo olhar sobre ela. 

 

A ação-reflexão-ação dos bolsistas em sua prática pedagógica na escola, são 

subsidiadas pelo apoio dos professores coordenadores do projeto que utilizam-se do 

conhecimento já construído, da teoria, e que interpretam a reflexão, assim como 

Zeichner e Liston (apud MONTEIRO, 2002), como um processo que envolve 

intuição, emoção e paixão, não é algo sistematizado, como um programa de 

técnicas para professores usarem, a reflexão é uma forma integrada e coletiva de 

perceber e responder a problemas, uma forma acima de tudo, de ser professor. 

 

A reflexão sobre a ação foi o tipo de reflexão mais utilizada pelos bolsistas, de 

acordo com o entrevistado M “[...] toda aula eu procuro refletir sobre ela no 

final...entendeu?.. Converso com os alunos, que eu não tinha costume… tanto a 
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conversa inicial quanto a final”.  O entrevistado L também confirma esse tipo de 

reflexão “[...] refletir sobre aquilo que a gente faz... e ter um retorno porque.. é só 

refletindo que a gente vai saber se aquilo vai dar certo.. se aquilo não vai dar certo.. 

como a gente pode melhorar [...]”. Pérez Gómez (1992) entende que esse tipo de 

reflexão é a analise que o indivíduo realiza a posteriori sobre os processos da sua 

própria ação, é a utilização do conhecimento para descrever, analisar e avaliar os 

resquícios deixados na memória por intervenções anteriores. O autor ainda 

argumenta que a reflexão sobre a ação supõe conhecimento de terceira ordem, que 

analisa o conhecimento-na-ação e a reflexão-na-ação em relação com a situação 

problemática e o seu contexto. 

 

Consideramos então os bolsistas participantes como professores pesquisadores da 

sua prática, pois essa reflexão da ação e para a ação, ainda que promovida 

semanalmente pelos coordenadores do projeto, fizeram com que os mesmos 

buscassem respostas para as dúvidas que fossem surgindo no processo de 

intervenção, isto é, o surgimento de problemáticas oriundas da prática e a busca 

pelo seu entendimento e possível solução. Garcia (apud BACKES, 2007), acredita 

que o professor pesquisador seria aquele professor que parte de questões relativas 

à sua prática com o intuito de aprimorá-la.   

 

O entrevistado M relata o que foi mais significativo em sua experiência no PIBID na 

relação teoria e prática, na busca pelo conhecimento, “[...] foi essa interação mesmo, 

da teoria com a prática, entendeu?... desse trabalho em grupo, trabalho com outras 

pessoas, com outros cursos... outros pensamentos [...] todas as aulas que no caso a 

gente lecionava, que a gente intervia com os alunos... era discutidas.. todos os 

problemas, não que os problemas iriam ser solucionados.. mas você ouvia opinião 

de outras pessoas [...]” 

 

As reflexões coletivas que foram realizadas no projeto contribuíram de forma 

significativa à formação dos entrevistados, pois foram nos momentos de reunião 

com todos os bolsistas, que houve a troca de experiências, a troca de conhecimento 

e dúvidas e que juntamente com os professores coordenadores buscaram soluções 

para a prática à luz da teoria e vice versa. E são nesses momentos de troca de 

experiências que os professores partilham saberes e consolidam espaços de 
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formação mútua, nas quais cada bolsista ali presente é chamado a desempenhar, 

simultaneamente, o papel de formador e formando (NÓVOA, 1992). 

 

5.5 Os pressupostos teóricos metodológicos (baseados em uma perspectiva 

histórico - crítica e aprendido pelos alunos)  

 

 

O PIBID Linguagens fundamenta sua metodologia de trabalho na pedagogia 

histórico-crítica de ensino. Percebemos nas entrevistas realizadas, que a 

metodologia utilizada pelo PIBID Linguagens é recorrentemente enfatizada nas falas 

dos participantes, sendo pertinente nos aprofundarmos nesse ponto. Optamos 

então, por primeiramente apresentar tal metodologia de ensino de forma sucinta e, 

avaliar o quão este método contribuiu para formação docente dos participantes no 

projeto a partir das falas dos mesmos.  

 

Sobre a pedagogia histórico crítica, esta […] surge no início da década de 1980 no 

quadro das tendências críticas da educação brasileira, objetivando a superação das 

teorias crítico reprodutivistas (DOZOL, 1986, p. 2). Na Pedagogia histórico-crítica, o 

foco é a transformação social: 

 
[…] a concepção histórico crítica define a escola enquanto uma agência 
socializadora do saber sistematizado, produzido e acumulado 
historicamente pela humanidade, entendido como uma ferramenta cultural a 
ser utilizada pelos sujeitos em função dos seus interesses de classe no 
processo de transformação social (DOZOL, 1986, p. 107)  
 
  

O livro “Uma Didática para a pedagogia histórico crítica” de João Luiz Gasparin, que 

traz em seu cerne a apresentação de uma ação pedagógica, baseada em uma 

perspectiva crítica de ensino, busca apresentar um processo de ensino 

aprendizagem que visa instigar o aluno a pensar o conteúdo em torno de novas 

práticas sociais, bem como a exercitá-las. Proporcionando a este, uma aproximação 

entre o conteúdo ensinado e a sua realidade e desta forma dando enfâse, também, 

ao conhecimento empírico do aluno. 

 

O autor inicia a apresentação deste processo por meio da prática social inicial do 

conteúdo, que busca principiar o ensino, tendo como ponto de partida o 

conhecimento dos alunos e do professor. No segundo momento, o autor traz a 
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Teoria, e baseia-se na zona de desenvolvimento imediato do educando. 

Posteriormente, inicia-se a Problematização: que é a explicitação dos principais 

problemas da prática social. A seguir, vem a Instrumentalização: que são ações 

didático-pedagógicas para a aprendizagem. Por fim, ele apresenta a Catarse: 

expressão elaborada da nova forma de entender a prática social; E retoma 

dialeticamente, a Prática social: nível de desenvolvimento atual do educando e a 

Prática social final do conteúdo: nova proposta de ação a partir do conteúdo 

aprendido (GASPARIN, 2005). 

 

Orientando-se por essa concepção, a coordenação do PIBID Linguagens apresentou 

aos bolsistas o livro de Gasparin (2005), com o intuito de demonstrar uma prática 

pedagógica desenvolvida em uma perspectiva histórico crítica, que veio a equiparar-

se com o trabalho que eles, vinham desenvolvendo na escola. A esse respeito à 

entrevistada L, relata que “[…] quando a gente leu do Gasparini... sobre a pedagogia 

histórico crítica... me encantou... porque dentro da sala de aula  a gente vê muito 

aquilo que... quais são as pedagogias, e ai tem tudo escrito […]”. Percebemos que 

os ideais propostos pelos coordenadores ao utilizarem Gasparin para apresentar o 

que seria a pedagogia histórico crítica aos bolsistas, foram alcançados. Pois esta 

intencionalidade foi compreendida/percebida pelos futuros docentes participantes do 

projeto, sendo que o entrevistado L relata a existência de uma relação entre o 

conteúdo do livro estudado e a experiência que vinha sendo construída no PIBID 

Linguagens. “[…] agora, quando a gente passa a viver aquilo que está escrito dentro 

do livro... e saber que a gente pode criticar ou não o que está no livro... porque 

apenas esta no livro... então isso eu incorporei [...]”. 

 

Percebemos que desde o início o projeto buscou preparar os alunos para a escola, 

conhecer esse lugar que era novo para a maioria dos bolsistas, um outro exemplo 

seria o da Entrevistada A que diz, “[…] os primeiros meses que foi só teórico […] e 

depois com a prática a gente dialogando aqui, é foi muito bom […] ir na escola, 

conhecer o aluno e tal, entender o universo que o aluno faz parte, esse ambiente 

escolar, entender essa rotina da escola, você só aprende a rotina da escola se você 

estiver nela, não adianta”. Assim entendemos que o intuito dos coordenadores foi 

construir junto aos bolsistas um conhecimento sobre aquele ambiente que eles iriam 

trabalhar, no caso acreditamos que o objetivo seria partir da concepção discente que 
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os professores em formação tinham da escola e construir um novo conhecimento, 

uma nova prática, a partir de uma nova visão.  

 

O projeto, durante o seu desenvolvimento, foi mantido com esta estrutura de ensino, 

a entrevistada A, relata que, “[…] a gente ia planejava, a gente ia pra escola com 

uma experiência, via se dava certo, voltava com a experiência que a gente teve pra 

trabalhar em cima dela […]”. Ou seja, nesta estrutura os participantes do projeto 

construíam um conhecimento, […] não um conhecimento em si mesmo, neutro, mas 

um conhecimento consonante com as imposições do desenvolvimento histórico e 

social com vistas à transformação (DOZOL, 1986, p.109), visando não apenas a 

transformação daquele ambiente, mas também dos indivíduos que o compunham e 

consequentemente da sociedade a qual pertencem.  

 

Questionamos aos sujeitos da nossa pesquisa, quanto aos textos lidos no projeto, e 

perguntamos qual havia sido a leitura que mais contribuiu para suas atividades neste 

e, em sua formação docente; em algumas (três) entrevistas o livro Uma didática para 

a Pedagogia Histórico Crítica de João Luiz Gasparin foi citado. Utilizamos então, 

esta obra como base para a análise deste tópico. 

 

E concluímos que a leitura deste texto fortaleceu o processo formativo no qual os 

bolsistas entrevistados do projeto estavam inseridos, como relata o entrevistado L 

“[…] quando a gente leu o do Gasparini... Sobre a pedagogia histórico crítica... Me 

encantou... Porque dentro da sala de aula a gente vê muito aquilo […]... Agora, 

quando a gente passa a viver aquilo que está escrito dentro do livro […]” Ou seja, 

demonstra que existe uma interlocução entre o trabalho desenvolvido no PIBID 

Linguagens, as ações desenvolvidas na escola e o que foi lido no livro Uma Didática 

para Pedagogia Histórico Crítica.  

 

Podemos inferir, a partir das falas dos entrevistados, que os alunos que participaram 

deste processo formativo no projeto, compreendem a pedagogia histórica crítica de 

forma mais integral, pois eles vivenciaram essa experiência, na universidade, 

através do trabalho orientado pelos coordenadores, assumindo neste ambiente, o 

papel de aluno. Concomitantemente na escola, o papel assumido pelos bolsistas era 

o de professores sendo que aparentemente neste espaço, eles incorporaram o 
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trabalho docente voltado para a pedagogia histórico crítica de ensino. Isso se 

evidencia, nesta fala: “[…] construir uma nova identidade pra aquele conteúdo, pra 

ser passado de uma maneira diferente, pra ser trabalhado com dinâmicas diferentes, 

então essa questão de elaborar, levar pra escola e voltar com as informações e, 

trabalhar essas informações”. (Entrevistado A) 

 

Diante destes fatores, podemos afirmar, pelo que indica as falas dos entrevistados, o 

PIBID Linguagens, especificamente a coordenação do projeto, ao adotar a 

Pedagogia Histórico Crítica como fundamento para o desenvolvimento do mesmo, 

contribuiu para a formação desses futuros professores significativamente. Fica 

evidenciado nas falas, o conhecimento fundamentado na realidade escolar, que foi 

construído coletivamente com esses sujeitos. Isso nos leva a pensar a hipótese de 

que estes serão professores que irão tratar o conhecimento de forma ampliada, 

compreendendo todas as possibilidades em criar e recriar um novo conhecimento, 

buscando a transformação do mesmo. 

 

 

5.6 Reuniões coletivas e as trocas de experiências  

 

O termo coletividade nos remete a ideia de um conjunto de seres que constituem 

uma comunidade, que vivem e relacionam-se entre si. A vivência e o contato entre 

pessoas diferentes, consequentemente, possibilita a troca de conhecimentos, de 

experiências de vida. No ambiente escolar não é diferente, a escola é uma 

comunidade na qual os alunos, professores, serventes, o corpo administrativo e 

demais fossem os moradores daquele local, e o contato permite o ensinamento e o 

aprendizado entre seus membros, à troca de saberes mútuos. 

 

Essas trocas de informações que acontecem na escola, também aconteciam nas 

reuniões coletivas do PIBID realizadas no Centro de Educação Física e Desportos, 

na qual contava com dois dias de reunião coletiva, as segundas-feiras e as sextas-

feiras. Nas segundas-feiras, era o momento para discussão de textos nas quais 

forneciam subsídios para o planejamento e todo o processo de intervenção 

pedagógica. Nas sextas, o objetivo era discutir sobre os planejamentos realizados e 

postos em ação pelos bolsistas nas escolas, como foram construídos e como foram 
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realizados, os bolsistas tinham que descrever também como se sentiram naquele 

momento, se foi bom ou se foi ruim; o que mais chamou atenção naquela aula; o 

que puderam aprender; o que necessitava ser mudado e dentre outras perguntas.  

Para destacar o que as reuniões coletivas do PIBID contribuíram para a formação 

dos participantes entrevistados, salientamos a fala do entrevistado J, “[...] pra você 

ser um constituinte do grupo você tem que aprender a ouvir, você tem que saber a 

hora de botar a sua ideia e a hora de ceder a sua ideia pra poder movimentar, e 

essa é uma coisa que eu consegui evoluir muito, eu acho que isso é muito 

importante”.  Ele relata que nessas reuniões ele compreendeu que para trabalhar em 

grupo, é preciso primeiramente saber ouvir para depois falar sobre o que acredita.  

Ressalta que assim todos os sujeitos irão contribuir de alguma forma, isto é, todos 

escutarão o que o outro tem a dizer, sem desrespeitar o direito de o outro falar. 

 

Esse exercício de saber escutar o que o outro tem a dizer é proporcionada pelos 

trabalhos e reuniões coletivas, e é neste processo que a reflexão dos 

acontecimentos, das experiências são realizada de maneira coletiva também. A 

reflexão é necessariamente um processo coletivo. A prática reflexiva, enquanto 

prática social, só pode ser concretizada em coletivos, o que leva a transformação 

das escolas em comunidades de aprendizagem nas quais os docentes se apoiem e 

se estimulem mutuamente (ZEICHNER apud PIMENTA, 2002). 

 

O entrevistado A nos conta como foram às reuniões coletivas e suas contribuições, 

“[...] é muito bom, porque são pessoas diferentes né, experiências diferentes nas 

quatro escolas e às vezes eu passo por uma coisa que a escola não passou, uma 

experiência que eu tive que não é semelhante a que o outro teve, então vai 

somando com a experiência do outro (...) nas reuniões coletivas, todo mundo 

acrescenta alguma coisa [...]”. Para o entrevistado Y as reuniões também 

contribuíram de forma significativa, para ele “[...] eu aprendi muitas coisas com 

outras escolas... o que deu certo, o que não deu (...) as discussões... as 

experiências de outros alunos... a gente acaba aprendendo muito com os outros né 

[...]”. 

 

As práticas de formação e o trabalho educacional que tomam como referência as 

dimensões coletivas contribuem para a emancipação profissional e para a 
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consolidação de uma ação que é autônoma na produção dos seus saberes e dos 

seus valores (NÓVOA, 1992). Os professores que assumem trabalhos coletivos, 

sejam eles interdisciplinares ou não, adquirem experiências que estimulam e 

desenvolvem o seu quadro de autonomia dentro da escola e de sua formação 

enquanto profissionais da educação. 

 

O profissional que age e que reflete com ajuda do outro, potencializa a compreensão 

do seu educando sobre o conteúdo, na medida em que esse é articulado com outros 

conhecimentos que não os apresentados por sua área/disciplina; e o principal, uma 

melhor compreensão sobre o seu papel enquanto sujeito histórico-crítico. Afinal, 

como foi bem pontuado por Paulo Freire (1996), ensinar requer a disposição para o 

diálogo.  

 

5.7 PIBID Linguagens e o Estágio Supervisionado na formação docente 

 

No CEFD Ufes os licenciandos iniciam a disciplina de Estágio Supervisionado no 

quarto período, com o Estágio Supervisionado I, seguindo com a disciplina até o 

sétimo período e passando consecutivamente pela Educação infantil, Ensino 

Fundamental I, Ensino Fundamental II e por fim Ensino Médio. A cada período os 

graduandos permanecem em uma escola, normalmente em duplas, trios ou grupos 

de quatro a cinco alunos. A cada semestre um professor rege a disciplina e deve 

acompanhar cada grupo em suas determinadas escolas e respectivas aulas focando 

para o seguinte objetivo geral: vivenciar a docência em Educação Física na 

Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio, considerando a inter-

relação entre os processos de problematização da realidade educacional, de 

intervenção pedagógica e de pesquisa e produção de conhecimento sobre o ensino. 

 

Durante a disciplina de Estágio Supervisionado são ministradas aulas em escolas 

públicas da grande Vitória durante todo o semestre letivo da Ufes. Os licenciandos 

vão para a escola uma vez na semana e, em grupos de até cinco pessoas ministram 

uma aula de 50 minutos. De quinze em quinze dias, o professor responsável pela 

disciplina visita à escola e observa às aulas ministradas pelos licenciandos. Ao final 

de cada aula, o grupo responsável por esta, normalmente os estagiários apenas 

ministram suas aulas e deixam o ambiente escolar logo após. Os momentos de 
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reflexão ocorrem na universidade, com todos os grupos e por meio de um portfólio 

coletivo, sendo que cada grupo deve construir o seu, contendo todos os materiais 

relacionados às aulas, ou seja, relatórios, planos de aula, questionários, fotos, 

filmagens etc. 

 

As rotinas e os procedimentos utilizados na disciplina de Estágio Supervisionado, de 

modo geral, se assemelham ao desenvolvimento do PIBID Linguagens. Porém, não 

temos a intenção de equiparar ou comparar o PIBID Linguagens com a disciplina de 

Estágio Supervisionado. 

 

De certa forma, os objetivos à serem alcançados pelos licenciandos no Estágio 

Supervisionado assemelham-se aos objetivos do projeto PIBID Linguagens, porém 

ao relatarem experiências com a disciplina de Estágio no CEFD, os entrevistados 

fazem alguns apontamentos no desenvolvimento desta. A Entrevistada L apresenta 

que “[…] o estágio ele é muito deficiente dentro do CEFD, até agora... até o que eu 

fiz ... e não existe um acompanhamento do professor com o aluno […]” Concordando 

com esta, a entrevistada D diz que “[…] O estágio, ele, aqui na Educação Física, ele 

se configura como um mero e simples… uma mera e simples ida a escola, porque 

tanto na Educação infantil, como na Educação fundamental I, houve uma deficiência 

muito grande, quanto a participação do professor […]” 

 

Tanto o PIBID Linguagens quanto o estágio Supervisionado, objetivamente, buscam 

estímular os licenciandos à uma formação docente mais reflexiva, um dos objetivos 

é conhecer o ambiente escolar, diante disto, fato de o licenciando permanecer no 

programa por vinte e quatro meses permite a eles, estabelecerem uma relação mais 

estreita com a escola, na medida em que estão lá durante oito horas semanais, 

divididas em dois dias. De acordo com o entrevistado J“[…] no PIBID a gente tinha 

um vínculo maior com a escola, mais responsabilidade com a escola. Nós 

estávamos ali como estagiários sim, mas também como professores […] a gente 

sabia que ali a gente tava como profissional, se a gente falhasse e fizesse alguma 

coisa digamos que não fosse ético, algo que do tipo...ia ser a nossa imagem que ia 

tá sendo digamos, “primeiro lugar” sendo denegrido.  
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Com a aproximação entre licenciandos e escola, surgem várias questões que 

colaboram para que o PIBID Linguagens alcance seus objetivos, diferentemente do 

Estágio Supervisionado. Observamos que o que ocorre entre a disciplina de estágio 

e o programa, é uma diferenciação no processo operacional e objetivo político. 

Sendo a disciplina de estágio, formulada para propiciar ao licenciando, ainda na 

graduação, suas primeiras vivências no ambiente escolar, estando este na posição 

de professor em treinamento. Enquanto o programa PIBID Linguagens, objetiva 

instigar nos licenciandos o gosto/prazer pela docência.  

 

O entrevistado A conta como foi o seu contato com a escola: “[...] o PIBID ajudou a 

ter contato com os professores a ter crises dentro da escola, com o pedagogo… é, 

saber o que é realmente ser professor, escolher os conteúdos, eu mesma escolher 

com a equipe”. Este relato, demonstra como o contato com a escola o fez refletir 

quanto a sua formação docente, na qual teve crises, conflitos, processos que o 

fizeram perceber e compreender como era a realidade escolar, e o dia-a-dia dos 

profissionais que ali estavam presentes. 

O entrevistado M diz que o seu contato com a escola, através do PIBID Linguagens, 

demonstrou: “[...] a questão de ser profissional dentro da escola... de entender que lá 

dentro cada pessoa tem opinião diferente... a questão do diálogo... da 

comunicação... como posso me portar dessa forma”. Este contato o fez perceber a 

importância do diálogo dentro da escola, o respeito às diferentes opiniões que 

podem surgir e, para isso é necessário manter um bom relacionamento com os 

colegas de trabalho, por meio da comunicação, do diálogo em prol do coletivo, 

referentes a todas as questões que possam surgir na administração da instituição 

escolar e nas relações com os alunos. 

Sendo assim, com base nos dados coletados, concluímos que apesar de 

apresentarem objetivos parecidos, o PIBID Linguagens e a disciplina de Estágio 

Supervisionado desenvolvem seus trabalhos de forma diferenciada. A maior 

aproximção entre academia e escola, apresentada pelos entrevistados, se dá pelo 

objetivo político do PIBID Linguagens, sendo este um programa voltado para a 

docência, que busca a formação do professor com um cunho mais reflexivo, crítico e 

autônomo.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa surgiu a partir da nossa participação no projeto PIBID Lingaguens, 

como bolsistas, sendo a nossa experiência o fator motivador para perceber/verificar 

as possíveis contribuições deste projeto para a formação docente dos graduandos 

em Educação Física que nele atuavam.  

 

Da necessidade em conhecer tais contribuições, assumimos a posição de 

pesquisadores, adotando uma visão crítica sobre este, no sentido de buscar uma 

possível avaliação do programa e suas contribuições, baseando nossa pesquisa no 

na percepção dos sujeitos pesquisados, fundamentando os dados coletados em 

bases teórico-científicas. 

Buscando responder ao nosso problema de pesquisa, construímos questionários, 

realizamos entrevistas. Ao analisarmos os dados coletados, verificamos que alguns 

dos alunos entrevistados, escolheram o curso de Educação Física como segunda 

opção e até um deles pensou em desistir, no entanto, a participação desses 

graduandos no projeto possibilitou um maior envolvimento com a escola, logo nos 

períodos iniciais do curso, fazendo com que conhecessem melhor seu campo de 

trabalho, proporcionando experiências formativas que os permitisse se perceber 

enquanto professores, indivíduos pertencentes aquele ambiente, fornecendo 

subsídios necessários para escolha em continuar cursando Educação Física.  

Outro ponto interessante de ressaltar é o fato de o projeto ser baseado em uma 

perpectiva crítica de ensino, sendo este assunto recorrente nas entrevistas. Neste 

caso, percebemos que os entrevistados apresentam em suas falas essa percepção 

de mundo, envolta nesta perspectiva, ou seja, constatamos que os entrevistados, 

demonstram uma facilidade em compreender a relevância da reflexão, da contrução 

e reconstrução de uma prática pedagógica, e consideram a importância em planejar-

se para suas aulas, bem como replanejar-se. Observamos que os entrevistados 

demonstram acima de tudo uma visão ampla da escola, apresentando esta 

instituição de ensino como parte da sociedade. E, com base neste contexto social, a 

prática pedagógica vai sendo construída e delineada. 

 

Constatamos também o desenvolvimento da autonomia dos seus bolsistas, alguns 

entrevistados ressaltaram em suas falas, subsídios que fomentados pelo projeto 
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implicam no desenvolvimento da sua autonomia dentro de sala de aula e nos 

momentos de discussão. De modo geral, a autonomia se destacou, principalmente, 

em meio às experiências dos entrevistados por meio das intervenções realizadas 

nas escolas ou na participação das reuniões coletivas, momento na qual os 

professores coordenadores do projeto reservavam para discutir junto com os 

bolsistas as experiências que tiveram na escola, pensando coletivamente possíveis 

soluções para impasses que surgiam e/ou mudanças que precisavam ser 

concretizadas. Diante disso, voltamos a enfatizar que o professor autônomo é 

aquele que busca concretizar os seus objetivos em prol do coletivo, que se 

disponibiliza a pensar junto, a buscar soluções que envolvam o conjunto dos 

participantes, a construir maneiras de atender aos seus interesses e dos outros. 

 

As reflexões coletivas que foram realizadas no projeto contribuíram de forma 

significativa à formação dos entrevistados, pois foi nos momentos de reunião com 

todos os bolsistas, que houve a troca de experiências, a troca de conhecimentos e 

superação ou recriação de dúvidas e que juntamente com os professores 

coordenadores buscavam soluções para a prática à luz da teoria e vice-versa. Essas 

reflexões coletivas foram momentos de trocas de experiências importantes. Como 

afirma Antônio Nóvoa (1992), o exercício em que professores partilham saberes e 

materializam espaços de formação mútua, na qual cada um é solicitado para 

desempenhar simultaneamente papel de formador e formando, é fundamental para a 

formação docente.   

 

Outro fator importante constatado na pesquisa, com relação ainda ao processo de 

reflexão, foi a metodologia do projeto, na qual os bolsistas iam à prática, realizavam 

as intervenções nas escolas e voltavam a Universidade com suas considerações em 

relação a sua prática, na qual eram discutidas nas reuniões coletivas juntamente 

com os professores coordenadores.  

 

O estímulo pelo projeto à formação de professores pesquisadores da sua própria 

prática, através da reflexão/investigação da sua ação e para a ação, fez com que os 

bolsistas buscassem respostas para as dúvidas que fossem surgindo nas 

intervenções, isto é, o surgimento de inquietações procedentes da prática e a busca 

pelo seu entendimento e/ou possível solução. Tais situações fomentam um diálogo 
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efetivo na relação teoria-prática, numa concepção espiralada de construção do 

conhecimento, onde os dois conceitos de forma imbricada se realizam 

continuamente pelo movimento dialético. O que resulta em “novos” conhecimentos 

individuais e coletivos, possibilitados por meio das mediações realizadas pelos 

professores coordenadores que problematizam questões relacionadas às 

experiências apresentadas pelos alunos bolsistas. Ou seja, o aprendizado no PIBID 

Linguagens se dá a partir de uma reflexão pedagógica refletida e reflexiva. Nesse 

processo, o papel assumido pelos coordenadores como mediadores das 

problemáticas e estimuladores de novas (e críticas) reflexões, foi fundamental. 

 

Quanto ao planejamento observamos que os entrevistados apresentaram 

observações positivas da experiência com este tema no PIBID Linguagens. 

Consideramos que a forma como os professores desenvolveram a construção do 

planejamento pedagógico, juntamente com a materialização deste, no ambiente 

escolar, fortaleceu nos participantes do projeto esta visão positiva quanto ao ato de 

planejar. Os entrevistados ressaltaram em suas falas que o aprendizado sobre a 

construção do planejamento foi um dos principais legados do PIBID Linguagens para 

os bolsistas. 

 

Em relação ao Estágio Supervisionado e o PIBID Linguagens, consideramos que 

não há a possibilidade de realizarmos comparações, sendo que apensar de os 

objetivos do programa e da disciplina serem semelhantes, sua operacionalização e 

objetivo político são diferenciadas. O que obviamente, culmina em diferentes 

resultados. Porém os apontamentos apresentados pelos entrevistados, demonstram 

que o PIBID Linguagens, contribuiu para a sua formação docente de forma mais 

reflexiva, devido a maior aproximação e permanência dos licenciandos com/no 

ambiente escolar. 

 

Destacamos a nossa participação no projeto PIBID Linguagens, também como 

bolsistas, e é por meio das experiências, que ressaltamos que elas efetivamente não 

são fáceis de compreender ou lidar. No entanto, sabemos que essas experiências 

apontadas pelos entrevistados envolvidos com o processo de reflexão, são exitosas 
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quanto à implicância para a construção e reconstrução da nossa formação como 

professores. 
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