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EM BUSCA DO TEMPO VIVIDO: (re) construir a identidade docente
em face das experiências didáticas-pedagógicas do

PIBID/EDUCAÇÃO FÍSICA/LINGUAGENS/CEFD/UFES.

EN BUSCA DEL TIEMPO VIVIDO: (re) construcción de identidades
docentes frente a las experiencias pedagógico-didácticas PIBID /

EDUCACIÓN FÍSICA / LANGUAGES / CEFD / UFES.

IN SEARCH OF TIME LIVED: (re) constructing teacher identities in
the face of the pedagogical-didactic experiences PIBID / PHYSICAL

EDUCATION / LANGUAGES / CEFD / UFES.

RESUMO

Este artigo traz a reflexão tomando como base experiências desenvolvidas num

projeto de formação inicial de professores sobre a prática pedagógica desenvolvida

nos anos de 2010 e 2011 dentro de um projeto da CAPES (Coordenação de

Aperfeiçoamento Pessoal do Ensino Superior), denominado Programa Institucional

de Bolsas de iniciação a Docência. (PIBID)-Linguagens (Programa Institucional de

Bolsas de Iniciação à Docência), que é um programa interdisciplinar entre as

licenciaturas de Educação Física e Letras Português. A intenção deste trabalho

consiste em compreender as implicações da minha experiências Pibid no processo

de (re)construção da minha identidade no processo da formação e autoformação.

Para tanto, atribuir ênfase na intervenção em uma escola da rede pública de Vitória-

ES, colocando as dificuldades, aprendizados e vivências, mostrando como o aluno é

fundamental para o processo de ensino aprendizado. Conclui que, ao refletir sobre o

processo de (re) construção da minha identidade e subjetividade me foi permitido

resgatar as minhas experiências formativas e recordações-referências que me

ajudaram a estabelecer outros sentidos ao trabalho que desenvolvi na escola e

estabelecer novas significações ao trabalho escolar e construir potencializações sobre

a sua própria prática.



Palavras-chave: Identidade; experiência; formação docente.

RESUMEN

Este articulo trae la reflexión, tomando como base experiencias desenvueltas en un

proyecto de formación inicial, de profesores sobre la práctica pedagógica realizada

en los años de 2010 y 2011 dentro de un proyecto de la CAPES (Coordinación de

Perfeccionamiento Personal de la Enseñanza Superior), denominado PIBID (PIBID)-

Lenguajes (Programa Institucional de Bolsas de Iniciación a la Docencia), que es un

programa interdisciplinar entre las licenciaturas de Educación Física y Letras

Portugués. La intención de este trabajo consiste en comprender las implicaciones de

mis experiencias Pibid en el proceso de (re)construcción de mi identidad en el

proceso de formación y auto formación. Para tanto, atribuir énfasis en la

intervención en una escuela de la red pública de Vitória-ES, colocando las

dificultades, aprendizajes y vivencias, mostrando como el alumno es fundamental

para el proceso de enseñanza aprendizaje. Concluyese que, que la reflexión sobre

el proceso de (re) construcción de mi identidad y subjetividad me fue permitido

rescatar mis experiencias formativas y recordaciones referencias que me ayudaron a

establecer otros sentidos al trabajo que desenvolví en la escuela y establecer nuevas

significaciones al trabajo escolar y construir potencializadores sobre su propia práctica.

Palavras-chaves: Identidad, experiencia, formación de profesores.



SUMMARY

This article brings reflection drawing on experiences developed in a project of

teacher training on teaching practice developed in the years 2010 and 2011 within a

project CAPES (Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel),

called PIBID (PIBID) - languages (Scholarship Program Initiation to Teaching), which

is an interdisciplinary program between the degrees in Physical Education and

Languages Portuguese. The intention of this work is to understand the implications of

my experiences Pibid in the (re) construction of my identity in the process of training

and self-training. To do so, assign emphasis on intervention in a public school in

Vitória-ES, putting difficulties, learnings and experiences, showing how the student is

crucial to the process of teaching learning. Concludes that, while reflecting on the

process of (re) construction of my identity and subjectivity was permitted to redeem

my formative experiences and memories-references that helped me establish other

senses to work I developed in school and establish new meanings to school work

potencializações and build on their own practice.

Keywords: Identity, experience, training teachers.
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1 INTRODUÇÃO

Nesse trabalho tenho como objetivo refletir sobre as experiências desenvolvidas

num programa de formação inicial de professores sobre a prática pedagógica

desenvolvida nos anos de 2010 e 2011 dentro de um projeto da CAPES

(Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal do Ensino Superior), denominado PIBID

(PIBID)-Linguagens (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), que

é um programa interdisciplinar entre as licenciaturas de Educação Física e Letras

Português. Sendo assim, irei apresentar uma discussão sobre reconstruir

constituição da identidade docente e também sobre a abordagem metodológica de

narrativas que apropriei, além disso, apresentarei uma reflexão sobre a maneira

como via a docência, e como a vivencia no PIBID se transformou em experiência e

contribuiu para que eu atribuísse novos significados a profissão professor.

1.2 RECONSTRUIR IDENTIDADE DOCENTE

O que entende por construir identidade? Segundo Pimenta (2005, p.18) “[...] A

identidade não é um dado imutável. Nem externo que possa ser adquirido. Mas é um

processo de construção do sujeito historicamente situado (PIMENTA 2005, p.18)”.

Um processo contínuo, que a todo o momento as experiências vão se construindo

ao longo do tempo, e aponta para um caráter dinâmico da profissão docente como

pratica social.

A autora ressalta também que,

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social
da profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da
revisão das tradições. Mas também da reafirmação de praticas consagradas
culturalmente e que permanecem significativas. [...] Constrói-se, também,
pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor conferem á
atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de
situar se no mundo, de sua historia de vida, de suas representações, de
seus saberes de suas angustias e anseios, do sentido que tem em sua vida
o ser professor (PIMENTA, 2005, p. 19)”.
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A identidade do professor, não é um dado imutável, mas um processo que se

constrói ao longo de sua historia. Os professores são seres sociais, vivem em

sociedade, tem vida além da escola. A identidade então se materializa, toma-se

forma através dos anseios, angustias, do sentido de Ser professor em sua vida. A

prática desse professor vem pelos saberes da docência, a experiência, o

conhecimento adquirido até ali, e os que serão adquiridos ao longo de sua vida

profissional.

Outro aspecto relevante trazido pela autora no texto é a construção teórica sob os

três saberes fundamentais para o bom magistério do professor: o primeiro é o saber

acarretado pela experiência, adquirido pela reflexão na vivência e cotidiano em sala

de aula, no exercício profissional; o segundo é o saber conhecer, a autora destaca

que não basta apenas ser informado de tal abordagem, mas sim conhecê-la,

relacioná-la com outros conceitos, depurá-la e não apenas abster-se na

superficialidade, no “fast-food da informação”; e sendo o último pilar o conhecimento

pedagógico, que em outras linhas seria o saber ensinar, a didática de ensino, a

humildade e a capacidade de se fazer entendível. Para a autora,

A finalidade da educação escolar na sociedade tecnológica, multimídia e
globalizada é possibilitar que os alunos trabalhem os conhecimentos
científicos e tecnológicos, desenvolvendo habilidades para operá-los, revê-
los e reconstruí-los com sabedoria (PIMENTA, 2005, p. 23).

Também pode-se dizer que o professor deve saber conciliar os três pilares

fundamentais dos saberes docentes para que tenham um bom êxito em seu

magistério, e esta relação com o PIBID se entrelaça com a autora diz. Além de ter a

prática e hábito de estar sempre fazendo uma reflexão sobre a atual situação da sua

prática de ensino, de seus métodos, de sua avaliação, etc. Procurando nunca se

adaptar ou se enquadrar no atual contexto vivido pela sociedade, mas trazendo

sempre consigo seu diferencial, uma espécie de atrativo ou atitudes convidativas

para a motivação do aluno com os estudos.

Segundo ela, o saber da experiência vem como um conhecimento que possibilita

dizer quais foram os bons professores, quais eram bons em conteúdos, mas não em

didática, isto é, não sabem ensinar. Quais professores foram significativos em suas
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vidas, isto é, contribuíram para sua formação humana. Trata-se de um saber

construído ao longo de nossa experiência escolar.

Se pararmos para analisar, nós nos espelhamos em antigos professores que

tivemos. Adiante, no decorrer do artigo, cito professores que fizeram parte das

minhas experiências.

É importante destacar no texto que a formação do professor não se deve abster

apenas à inicial, mas sim num processo contínuo e inacabado, acompanhando

sempre a evolução do seu público mais próximo, que no caso são os alunos. Como

a escola tem a função de preparar o indivíduo a se familiarizar com a sociedade que

ele está inserido, e a sociedade vem mudando a cada geração, é preciso atualizar

os métodos de ensino para que acompanhe toda essa atualização.

2 METODOLOGIA

No presente artigo trato como abordagem narrativa num exercício de formação

através da construção narrativa. Examinar as histórias de vida, as memórias, as

narrativas dos sujeitos como possibilidade de produção do conhecimento não é

exatamente novidade no campo do fazer científico, especialmente quando se trata

de estudar os(as) docentes e seu trabalho. Nóvoa (2000, p.18) afirma que a

utilização de "abordagens (auto) biográficas é fruto da insatisfação das ciências

sociais em relação ao tipo de saber produzido e da necessidade de uma renovação

dos modos de conhecimento científico". A própria Nova História emerge dessa

insatisfação e dessa necessidade, trazendo à tona procedimentos metodológicos

que vislumbram a história - ou a história.

“Não há experiência humana que não possa ser expressa na forma de uma

narrativa” (BAUER; JOVCHELOVITCH, 2002). De alguma forma narramos.

Narramos fatos, feitos, fenômenos. Narramos experiências, sentimentos, outras

pessoas e nos narramos. Vale dizer que os textos científicos também se constituem,

deforma elaborada, coesa e parametrizada, em narrativas: narram descobertas,

compreensões, interpretações, recomendações. Portanto, narrar é dimensão

fundamental de comunicação humana e de atribuição de significado ao mundo.
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E como bem salienta

[...] a narrativa de formação tem como objetivo principal, segundo o que é
pedido, falar da experiência de formação. Relativamente a narrativa de vida,
presume-se que a narrativa de formação apresente um seguimento da vida:
aquele durante o qual o indivíduo esteve implicado num projeto de
formação. Assim, a produção de uma escrita, constrói-se a experiência de
formação. [...] por meio da escrita, o indivíduo dá, de certa forma, uma
substância ao seu ser, no termo da sua formação [...].

É, portanto, passando pela narrativa, que a pessoa em formação pode
reapropriar-se da sua experiência de formação. Em resumo, trata-se de
utilizar a instância do discurso por meio da qual o individuo pode introduzir a
sua experiência, e depois, por meio da análise, de nos colocarmos com ele
no lugar de interprete, para sublinharmos o distanciamento do texto em
relação à experiência (não pode introduzir-se toda a experiência da
formação em uma narrativa), a natureza essencialmente comunicacional da
língua e, por fim, o sentido da transformação principal pressuposta em toda
a experiência da formação (CHIENÉ, 1986, p. 132-133).

O recordar quando narramos nos dar uma sensação de volta ao passado, e isso nos

trás vivencias que se transformam em experiências.

Recordar é algo que nós fazemos e para isso necessitamos da
oportunidade, o encontro da imaginação e a habilidade da composição. Por
isso, a memória tem a forma de uma narração desde um ponto passado até
o presente em função de um ponto de vista que se faz significativo
(LARROSA, 2004, p. 16).

Levando em consideração a fase final da formação inicial em que me encontro, onde

preciso fazer um trabalho para a conclusão do curso. Optei por um texto de caráter

narrativo com o intuito de sistematizar o que foi vivido dentro do projeto para que

através dessas memórias eu possa refletir e analisar as dificuldades nas tentativas

de construir um projeto interdisciplinar, os desafios enfrentados para a elaboração

dos planos de ensino e planos de aula, as vivências na sala de aula bem como os

problemas enfrentados no cotidiano escolar e, por fim, pensar as contribuições para

minha formação inicial e constituição da identidade docente.

3 A EXPERIÊNCIA DA FORMAÇÃO DOCENTE E PIBID

3.1 A FORMAÇÃO DOCENTE COMEÇA NAS EXPERIÊNCIAS DA VIDA



5

Experiência, segundo Larrosa é (2002, p. 3) [...] o que nos passa, o que nos acontece, o

que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se

passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece.

São as vivencias que se transformam em experiências, aquilo que nos passa. Desde cedo

já estava na escola devido ao fato de minha mãe trabalhar como merendeira e, por

não ter com quem me deixar, eu já estava na escola desde neném. Com quatro

anos de idade comecei a freqüentar a sala de aula, e desde lá não parei de estudar.

Quando estava na primeira serie tive uma professora que não me ensinou a ler

direito, mesmo assim me passou para a segunda serie. Isto me incomodava muito,

pois tinha vergonha de minha leitura e o não saber ler implicava em vários

contextos, pois sempre freqüentei a igreja e lá eu era convidada para ler, mas

sempre recusava.

Então veio o desejo de ser professora, tinha vontade de ensinar as crianças a lerem.

Passei a gostar de brincar de ser professora; imaginava uma sala cheia de alunos. É

tão bom poder lembrar-se disso! Pois me vem à memória o ritual que sempre fazia,

chamada dos alunos e depois me prendia a um conteúdo, por exemplo, juntar

palavras, e ensinava as cadeiras vazias, que no meu imaginário estavam sempre

cheias. Eu dando aula com todo fervor aos meus alunos, era ótima essa experiência.

Em decorrência disso queria em ser professora, poder ensinar é uma virtude.

Lembro - me que a pratica da educação física de minha época na escola não tinha

significado algum, pois o professor lecionava essa disciplina dava aula quando

estava disposto, e isso era muito difícil de acontecer. Então eu me perguntava: será

que educação física se resume a isso? Veio-me então o desejo de ser professora de

educação física e tentar mudar esta realidade que tanto me incomodava.

Quando entrei no curso de Educação Física, comecei a estudar e compreender o

curso, o que não foi fácil. Estava muito confusa, contudo percebi a responsabilidade

de ser uma professora em meio a uma Educação Física desvalorizada pelas

pessoas, o que torna o trabalho na escola cansativo e desgastante. A educação

física é vista como perda de tempo para muitos. As aulas têm sido reduzidas

sistematicamente e não contam com instalações adequadas e suficientes para o

ensino.
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O trato que a universidade dá ao conhecimento desenvolvido no curso me faz

perceber a responsabilidade que a educação física tem na escola. A Educação

Física pode trazer novos conhecimentos para as crianças e jovens, e eles têm o

direito de terem uma educação física responsável, e que o professor faça o seu

melhor.

E com o passar do curso, penso que a Educação Física não seja um fim em si

mesma, devendo ser desenvolvida para servir como um meio de plena realização do

aluno e um instrumento de educação e emancipação. Que a Educação Física

promova o desenvolvimento social das crianças e adolescentes ao lhe preparar

tanto para a competição, quanto para a cooperação e a colaboração.

Mas posso ressaltar também que tive muitos professores que me ajudaram a ser o

que sou hoje: uma aluna estudiosa. Não quero olhar apenas para o que não foi bom,

mas olhar também para todos os outros que fizeram acontecer e que me

influenciaram para o bem. Minha escolha foi baseada na não omissão de ensinar e

transmitir conhecimento, mas através das experiências que tive ao longo da vida.

Mas mesmo nestas condições quero ajudar as crianças a terem uma educação de

qualidade. Pelo menos estou me esforçando na formação inicial para que isso

ocorra. E segundo Freire (1991, p. 58): "Ninguém começa a ser educador numa certa

terça-feira às quatro a tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A

gente se faz educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e

na reflexão sobre a “pratica”.

Então com o passar do tempo, a entrada na universidade pude ter a oportunidade de entrar

no PIBID o que foi muita almejada por mim, pois estava no segundo período e de

alguma forma queria começar a intervir na escola. Tinha muitas incertezas, me

sentia insegura para dar aulas. Não me via dando aulas sozinha para muitos alunos.

Confesso que tive medo. Quando o edital foi aberto pelos professores, logo fui saber

como iria acontecer o processo de entrada no programa PIBID. Haveria uma prova e

que seriam disponibilizadas 16 vagas para Educação Física, não hesitei em tentar

fazer a prova. Sentia que teria uma grande oportunidade tanto para o meu

aprendizado como para minha experiência pessoal.

A partir do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, percebi, através da

abordagem crítica, que usamos em nossas aulas, percebi o quanto os alunos se
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sentem motivados, importantes e querem participar das aulas. Por meio do conteúdo

jogo podemos trabalhar a perspectiva de construção e desconstrução daquilo que é

comum aos alunos proporcionando a eles a oportunidade de tomar a iniciativa e de

se colocarem como sujeitos de seu processo educativo e assim o conhecimento é

construído e não apenas a disciplina é estabelecida.

3.2 FORMAÇÃO INICIAL E PIBID

A formação inicial como já foi citado começa na minha infância, pois desde cedo já

me encontrava na escola, e o tempo foi passando e as vivencias foram se

multiplicando. A relação aluno professor se identificando e eu pude perceber que

tinha o desejo de ser professora. Então, após toda a trajetória que fiz pela educação

básica, perceber que queria ser professora.

Então fiz o vestibular para ser professora de educação física, e a alegria foi bastante

quando fiquei sabendo do resultado, pois um sonho estava começando a se realizar.

Quando cheguei à universidade foi confuso, em momentos pensei que não tinha

escolhido a profissão certa. Com o decorrer do curso de Educação Física pude notar

o trato que os professores dão a formação inicial de professores. Foi neste período

que tive a oportunidade de ingressar no PIBID1.

No ano de 2010, ingressei no PIBID2 que é um convênio da CAPES3/UFES4/SEDU5,

onde pude adentrar o mundo da escola. Ver a sua realidade, porém não mais com o

olhar de aluna, mas com o olhar de licencianda, isto é, como futura professora de

Educação Física.

O PIBID6 é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de

professores para a educação básica. O programa concede bolsas a alunos de

licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvida por

1Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência.
2Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência.
3A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) desempenha papel fundamental na
expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da
Federação. Em 2007, passou também a atuar na formação de professores da educação básica ampliando o
alcance de suas ações na formação de pessoal qualificado no Brasil e no exterior.
Para maiores informações acessar o site http://www.capes.gov.br
4 Universidade Federal do Espírito Santo.
5 Secretaria da Educação.
6Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência.

http://www.capes.gov.br


8

Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com escolas de educação

básica da rede pública de ensino.

Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas

públicas desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam

atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de

um professor da escola.

O programa institucional PIBID7, através do subprojeto PIBID Linguagens, na UFES,

uniu as licenciaturas dos cursos de Letras Português e Educação Física. Nossa

equipe foi composta por um grupo de 32 (trinta e dois) bolsistas licenciados, sendo

16 (dezesseis) bolsistas de Educação Física e 16 (dezesseis) bolsistas de Letras

Português; por 4 (quatro) professores coordenadores de cada uma das duas

licenciaturas, professores da UFES; e por 4 (quatro) professores supervisores da

rede pública estadual e municipal. Realizamos os trabalhos atendendo a 4 (quatro)

escolas públicas da Grande Vitória, no período de dois anos, tendo a contagem se

iniciado no mês de abril de 2010 e seu término em março de 2012.

O PIBID Linguagens, que é a tentativa do trabalho interdisciplinar aproximando as

licenciaturas de Letras Português e de Educação Física da UFES, no qual se

destaca a valorização da cultura juvenil que tem como resposta a tentativa de

integrar o trabalho de formação de professores de duas disciplinas distintas, mas

integrantes de uma área comum, a da linguagem, em uma dinâmica inovadora.

Para a escolha dos bolsistas de Educação Física, os professores coordenadores

Francisco Eduardo Caparróz e Alexandre Oxley, tiveram preferência para alunos do

2º, 3º e 4º períodos, por se tratar de alunos da primeira metade do curso, que

poderiam desenvolver o trabalho nas escolas de maneira mais autêntica, haja vista

não terem muitas concepções acadêmicas pré-fixadas ou experiências pré-

determinantes. Para a seleção dos bolsistas foi solicitado que cada aluno

interessado escrevesse uma narrativa, contando suas respectivas trajetórias e por

que optou pela docência. Essa atividade foi avaliada pelos professores

7Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Só precisa marcar na primeira vez que aparece
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coordenadores que atribuíram, também, um peso ao coeficiente de rendimentos dos

participantes.

No processo seletivo, os candidatos tiveram que escrever uma narrativa lembrando

como foram suas vidas em relação às aulas de Educação Física nas escolas onde

estudaram.

Foram indicados para nós, como referências para a narrativa, três textos: “A escola

como contexto para a formação docente: a realidade de uma unidade escolar da

rede municipal de Campo Grande” de Josefa A. G. Grigoli (2004), “Novas

disposições dos professores. a escola como lugar da formação”, de Antônio Nóvoa

(2004), e um texto por Verônica Dutenkefer (2009), que era um e-mail enviado por

uma professora da Rede Pública de Ensino para que tivéssemos base para

construirmos nossas narrativas. Esse texto de Dutenkefer, intitulado “Professor –

Uma espécie em extinção” é um desabafo de uma professora, contando como os

professores são tratados pelos alunos, pais e governo, onde em grande parte das

vezes eles são sempre os culpados pela má educação dentro das escolas. O texto

trata também da diferença entre uma escola pública e uma particular, a rara procura

de alunos por cursos de licenciaturas dentro das Universidades, as ameaças físicas

e psicológicas que professores sofrem diariamente por alunos nas escolas.

Então chegou o dia de fazer a prova, confesso que fiquei muito apreensiva, mas

quando chegamos à sala, os professores trouxeram a proposta de uma redação

sendo esta narrativa, onde iríamos contar a nossa experiência de como chegamos

ao Curso de E.F. e por que queríamos entrar no projeto, achei o máximo. Tivemos

algumas narrativas para ler e assim escrever a nossa, lembro que quando estava

fazendo à narrativa, voltei em minha infância para falar sobre como se despertou em

mim o desejo de ser professora, atentei para algumas falhas e para ajudar a

melhorar o que esta sendo feito nas escolas.

Em minha narrativa expus que o meu interesse desde criança era ser professora,

mas não sabia de qual especialidade. Quando fui aprovada no vestibular para o

curso de licenciatura em Educação Física, nem imaginava que poderia dar tão certo

e bem como me sinto hoje, sei que os desafios viriam, mas sei que também muitas
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recompensas, quero ser uma boa professora e tentar fazer a diferença para meus

futuros alunos.

Quando saiu o resultado do processo seletivo, começamos a nos reunir, os alunos

aprovados juntamente com os coordenadores do programa, e assim, aos poucos

todos foram entendendo melhor o que era o PIBID, suas propostas, como seria

realizado e suas expectativas futuras. O PIBID Linguagens é a tentativa do trabalho

interdisciplinar aproximando as licenciaturas de Letras Português e de Educação

Física da UFES.

Já na seleção do PIBID Letras, os alunos interessados no projeto fizeram um

pequeno texto a fim de explicar tal interesse, e o que cada um esperava desta

experiência. Os professores coordenadores Maria Fernanda Oliveira e Santinho

Ferreira, convocaram os alunos para uma conversa e selecionaram os licenciados

dando preferência aos matriculados no 3º, 4º e 5º períodos, além de levarem em

conta, também, o coeficiente de rendimentos.

Foram inseridos trinta e dois bolsistas no projeto. Foram divididos em grupos para

atuarem em quatro escolas da rede pública da Grande Vitória/ES que aceitaram

participar desse programa. Cada escola seria contemplada com o trabalho de oito

bolsistas, sendo quatro de Letras-Português e quatro de Educação Física, que

implantariam o projeto elaborado por cada grupo, tendo o objetivo de trabalhar os

conteúdos específicos das disciplinas de forma interdisciplinar.

O grupo ficou um semestre inteiro estudando textos, como: “A carta para um jovem

professor” Philippe Meirieu; “La docência como virtud ciudadana” Carlos A. Cullen;

“Compreender e transformar o ensino” J. Gimeno Sacristán; “O Conselho de classe”

Carlos Henrique Carrilho Cruz. Ocorreram muitas brigas, em certos momentos um

“campo de batalhas”. O PIBID Linguagens não foi fácil. Mas depois de tantos

estudos e discussões fomos para a escola. Confesso que fiquei perdida e com medo

de não dar conta daquela responsabilidade que estava sendo colocado em minhas

mãos. Quando começamos as discussões sobre o papel, a função, o oficio de ser

professor percebi quanta disposição e dedicação deveria ter pela escola e pela

educação.
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Ao me deparar com o cotidiano da escola fiquei assustada, pois estava acostumada

com escolas do interior onde a realidade é bem diferente. Deparei-me com crianças

com um grau de experiências muito distintas. O bairro é pobre, o trafico é bem

presente, e muitas famílias pobres. Percebi o quanto a comunidade influencia no

cotidiano da escola. Então comecei a conhecer a comunidade, a interagir com os

alunos, os professores também nos auxiliarão com discussões, e eu pude ler textos

que foram propostos para fazer a narrativa para entrada no PIBID, me ajudou a ver a

escola com outros olhos.

Durante todo o projeto pude perceber varias dificuldades. As crianças eram postas

de forma tradicional, todos enfileirados, disciplinados, organizados. A sala no verão

é muito quente devido à forma de como ela foi feita, percebíamos com isso a

dificuldade das crianças mediante o calor excessivo para prestar atenção nos

conteúdos explicados. Uma calamidade, a escola era uma antiga chácara que foi

adaptada para funcionar como escola, as salas foram feitas com madeira, tudo era

improvisado nas quadras para a aula de Educação Física e o espaço era escasso.

Quando havia comemoração de alguma data especial na escola a Educação Física

(e em seguida o PIBID) sempre ficava prejudicada. As aulas eram no pátio da

escola, e é nele onde tudo é ensaiado a fim de ser apresentado.

A escola8 Céu configura-se em uma Escola Municipal de Ensino Fundamental,

localizada no bairro Estrelinha em Vitória (ES). Em nosso grupo contabilizamos oito

bolsistas, estudantes da UFES. Fomos orientados por dois professores: uma

supervisora da escola Professora Simoni e um coordenador da Universidade Federal

do Espírito Santo professor Francisco Eduardo Caparróz.

Após o reconhecimento da realidade onde está inserida a escola realizamos visitas

em que objetivamos a observação do comportamento de alguns alunos, as diretrizes

da escola e buscamos realizar um diálogo com as professoras, a pedagoga e

principalmente e com a professora supervisora que nos acompanhou.

Diagnosticamos alguns fatores que foram observados, como a quantidade

considerável de alunos repetentes e alunos com deficiência. Além disso, foi

8 Nome da escola fictício.
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solicitado pela professora supervisora e pela diretora da escola que trabalhássemos,

preferencialmente, com as turmas do 4º ano, visto que as outras turmas já estavam

envolvidas com outros projetos.

Foram feitos questionários para serem entregues a três membros do CTA (Corpo

Técnico Administrativo) e também realizamos entrevistas com seis alunos

pertencentes às duas turmas do 4º ano do ensino fundamental da escola.

Os pontos principais das nossas primeiras observações foram à repetência e a

questão da inclusão de alunos com deficiência. Estes pontos nortearam a

formulação dos questionários das entrevistas.

No que se refere à questão da repetência na escola, de acordo com a professora e

os membros do CTA, a principal causa é a ausência da família durante o processo

educacional das crianças.

Já no que se refere ao processo de inclusão a instituição se mostrou claramente

preocupada com o posicionamento das crianças com deficiência relação às demais

em sua prática pedagógica. Segundo nossas observações é através de palestras e

debates, em conjunto com a prática do corpo docente, que é trabalhada a

construção de valores sociais nas crianças.

Dispomos de dois dias de atuação na escola, então propusemos que no primeiro

dia: as bolsistas de Letras iam auxiliar a professora regente na sala. Por sua vez, as

bolsistas de Educação Física auxiliariam a professora de Educação Física na

quadra. Então no segundo dia, seriam efetivadas as intervenções propriamente ditas

do projeto PIBID com os devidos planejamentos formulados por nós e discutidos nas

reuniões coletivas na UFES.

Por meio deste projeto pude vivenciar a escola desde cedo na formação inicial, e

através desta vivência estou examinando minhas historias, vivencias, que ocorreram

na escola e no grupo de estudo, onde compartilhávamos as vivências que mais nos

saltavam a memória do cotidiano da escola.

3.2.1 Experiência 2010
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Quando começamos a ir para a escola, no segundo semestre de 2010, fizemos, no

primeiro momento, um diagnostico para conhecer melhor o seu espaço, o corpo

docente, discente e a gestão da escola, e assim, tentar saber das suas

necessidades e anseios para começarmos a traçar uma proposta de atuação. O que

foi correto, até porque essa é uma exigência de uma perspectiva de trabalho

pautado na pesquisa-ação.

“A pesquisa-ação é uma forma de entender a prática docente segundo a qual tentamos

melhorá-la sistematicamente, buscando para isso entender melhor quais são os contextos e

condicionantes da mesma”. (CONTRERAS, 1994, p.14). Portanto, não é só uma ajuda

para resolver os problemas da prática, mas um processo para problematizar a prática, quer

dizer, para descobrir a natureza problemática do ensino e para, problematizando-a,

reorientar o sentido da mesma, assim como nossa valoração do que esta deveria ser, a que

deveria aspirar.

No momento de fazer o planejamento e conteúdos para as atividades do ano letivo,

procuramos a orientação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), os

diagnósticos e questionários, por indicação dos professores coordenadores, e

buscamos relacionar com o planejamento das professoras das turmas com as quais

trabalhamos. O resultado foi que elaboramos o nosso planejamento com os

seguintes conteúdos: Jogos e Brincadeiras, para Educação Física e Fábulas, para

Português. Os alunos foram apresentados ao gênero textual fábula, com exercícios

de leitura de algumas das principais fábulas de Êxodo e La Fontaine. Nas aulas de

Educação Física eles foram apresentados a alguns jogos e brincadeiras tradicionais

e estimulados a construir seus próprios jogos e brincadeiras, formulando as próprias

regras.

Durante todo o processo, a interdisciplinaridade esteve proposta na relação entre as

fábulas e a construção de jogos pelos próprios alunos. Mas mesmo com essa

proposta nós não conseguimos estabelecer a ligação das disciplinas entre si. E

segundo Japiassu (1976, p.74) “[...] a interdisciplinaridade caracteriza-se pela

intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de interação real das

disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa”.

Ao final do ano letivo o grupo da escola produziu, juntamente com a professora

supervisora, as professoras regentes de sala e os alunos, um pequeno livro com
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“receitas” de jogos relatados principalmente pela escrita dos alunos a partir das

experiências de elaboração de jogos e mudanças de regras que vivenciaram durante

o período das intervenções do PIBID Linguagens na escola.

3.2.2 Experiência 2011

No início de 2011, com a retomada dos trabalhos, procuramos um gênero textual

que tivesse algo de lúdico em suas características, para relacionarmos ao conteúdo

previsto no planejamento das aulas de Educação Física. Acabamos eleger os

conteúdos em quadrinhos, especificamente da Turma da Mônica, de Maurício de

Sousa. Depois de um longo processo de leitura e análise, selecionamos as

narrativas que contivessem conteúdos da Educação Física, a fim de propiciar a

interdisciplinaridade proposta pelo PIBID Linguagens.

Nas aulas de Educação Física, introduzimos o conteúdo jogos e brincadeiras

fazendo a diferenciação entre a construção e reconstrução do conhecimento [...]

(GASPARIN, 2005).

A prática pedagógica no PIBD Linguagens vem contribuindo para a construção dos nossos

saberes docentes, advindos da nossa experiência, que vem colaborando para formação da

nossa identidade docente, pois “incorporamos à experiência individual e coletiva sob forma

de habilidades, de saber fazer e de saber ser” (TARDIF, 2002).

Com os temas procuramos resgatar a ludicidade, considerando o ambiente de

trabalho onde fomos inseridos. Sendo assim, nas aulas de Educação Física os

alunos vivenciaram o jogar peteca e também criaram formas de se jogar peteca. Em

aulas posteriores, levaram brincadeiras que conheciam e as vivenciaram durante

aulas apresentando suas proposições para toda a turma, dessa forma as aulas de

Educação Física progrediram. O grupo dos alunos desmembrou as características

do gênero histórias em quadrinhos e em um segundo momento os alunos

construíram suas próprias historias e as reescreveram.

Esses trabalhos culminaram em aulas conjuntas com Letras e Educação Física, nas

quais utilizamos os recursos das historias em quadrinhos para a criação de

brincadeiras, o que, posteriormente, gerou um retorno para a disciplina de português

através da reescrita das brincadeiras. A partir da leitura de algumas historias, os
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alunos criaram brincadeiras, que poderiam ser relacionadas com a moral das

histórias em quadrinhos. A turma foi dividida em grupos e após a construção das

historias em quadrinhos, os alunos foram levados para um espaço aberto, em que

cada grupo ensinou a sua brincadeira para o resto da turma e todos brincaram e

recriaram regras ou formas de jogar diferenciadas. Este foi o momento em que

conseguimos, finalmente, trabalhar de forma interdisciplinar.

A interdisciplinaridade é o processo que envolve a integração e
engajamento de educadores, num trabalho conjunto, de interação das
disciplinas do currículo escolar entre si e com a realidade, de modo a
superar a fragmentação do ensino, objetivando a formação integral dos
alunos, a fim de que possam exercer criticamente a cidadania, mediante
uma visão global de mundo e serem capazes de enfrentar os problemas
complexos, amplos e globais da realidade atual (LUCK, 1994, p.64).

Ao final do ano letivo, o processo de interdisciplinaridade aconteceu e envolveu a

integração e o engajamento dos professores para um trabalho conjunto e eficiente. E

com isso os alunos obtiveram uma visão mais ampla de mundo, e de sua formação

integral.

4 O QUE A EXPERIÊNCIA DO PIBID FEZ NA (RE) CONSTRUÇÃO DA
IDENTIDADE DOCENTE

Experiência, afinal, segundo Larrosa é (2002, p. 3):

[...] o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se
passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas
coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que
tudo o que se passa está organizado para que nada nos aconteça.

Com tantas vivências dentro do PIBID Linguagens, percebo que algumas se

transformaram em experiência e já estão fazendo diferença na minha prática

atualmente e futuramente farão a diferença na minha atuação como professora

formada, pois na minha ação terei algumas experiências para compartilhar nas

minhas aulas, sem automatismos que comumente regem as práticas de muitos

docentes.

È interessante pensar como a experiência nos transforma, a entrada no PIBID foi

uma experiência que me tocou. Tinha acabado de chegar à universidade e me veio
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esta oportunidade de entrar no PIBID, a entrada foi emocionante, a espera do

resultado muito desejada, e o resultado maravilhoso. A forma de pensar quando

entrei era tão simples, podemos comparar com um copo vazio, a espera que seja

cheio, sem noção do que estaria por vir. No decorrer houve muitas reflexões de

textos o que nos faz pensar no aluno, na escola, e em tudo que envolve a educação.

E no término, eu pude perceber o significado do professor enquanto autor e ator em

sua formação.  A todo o momento as experiências vão se construindo, a cada aula,

estudos, convivências com nossos colegas de trabalho, com os professores

coordenadores e os supervisores. Isso nos aponta um caráter dinâmico da profissão

docente como pratica social.

A experiência interdisciplinar me abriu os olhos para algumas possibilidades como:

estabelecer ligação das disciplinas entre si, a formação um cidadão para mundo,

quero dizer, para a diversidade de horizontes culturais, e que o agir e o pensar

interdisciplinar se apóiam no principio de que nenhuma fonte de conhecimento, é,

em si mesmo completa; e que por vezes não atentamos para essa realidade na

escola. Foi bem confuso no inicio. Não entendia como funcionava e se um dia iria se

efetivar nas nossas aulas. No primeiro ano que desenvolvemos na escola o PIBID

não houve a interdisciplinaridade nas aulas, sentimos que ela escorreu pelos dedos.

Já no segundo ano do PIBID, através de estudos em grupo, sentimos que

construímos momentos em que a interdisciplinaridade estava presente em nossas

aulas. Vejo como é importante a união dos professores em uma escola e como essa

aproximação contribui para o aprendizado de nossos alunos.

A vivência com os estudos no PIBID me fez crescer, e ver o quanto nós tínhamos

uma vivencia maior dos conteúdos em relação as nossos colegas de sala de aula no

Curo de Educação Física. A noção de escola que tinha antes de entrar, se

modificou, vi que o cotidiano da escola é dinâmico, e isso fez com que ao longo

deste processo pudesse amadurecer bastante. Durante todo projeto tanto as

conversas, as discussões, e as brigas me fizeram compreender o quanto divergimos

em opiniões e pensamento, mas sempre com um propósito único de apreensão do

conhecimento para nossa pratica diária.



17

Concluo assim, que as vivências, experiências, anseios, dificuldades,

conhecimentos incorporados, que foram relatados no artigo, e vividos durante os

dois anos de permanência no PIBID foram importantíssimos para a minha formação

docente. Obtenho como lição sempre algum acontecimento que possa ter ocorrido

nas aulas. “Aquela aula” que foi boa, onde todos os alunos participaram, vejo como

temos resultados bons se fazemos uma aula atrativa, que envolva a todos, e como

saimos bem dela, motivados, com a auto-estima lá em cima, aprendo assim que se

dedicar é a melhor saída, pensar em como fazer a aula pode ser muito gratificante.

Porém, existem vezes que fazemos tudo isso e a aula não sai do jeito que

estávamos esperando. Isso não quer dizer que não nos dedicamos, mas temos que

ter uma reflexão na experiência, onde a flexibilidade planejamento entra em jogo,

tendo a capacidade de estar ligado na realidade e transformando sua própria prática

durante a ação pedagógica, assim a aula acaba ocorrendo, mesmo não sendo da

maneira que tínhamos planejado.

Muitas vezes me senti constrangida, não sabendo como lidar com os alunos, talvez

por não ter experiência suficiente, e até por não querer, às vezes, enfrentar esse

desafio, mas isso pode ter me ajudado um pouco, pois observava como os outros

licenciados agiam e assim ia ganhando experiências. Hoje tenho certeza de que já

tenho vivências e experiências suficientes para “encarar” a escola e os alunos e,

mais do que isso, conseguindo ministrar as aulas sozinha, obtendo o respeito,

confiança e usando da minha autoridade quando for preciso, mas sempre com

dedicação.

Por fim, acredito na importância do PIBID para a formação dos professores por

proporcionar a vivência do cotidiano escolar de maneira mais intensa e a

possibilidade de construção e reformulação dos saberes da prática com base na

experiência somada teoria e às discussões em grupo.

O PIBID me fez construir a significação de o SER professor, isso requer uma

vontade dentro de si, uma paixão, pois tem que amar aquilo que faz. Segundo Freire

“ser professor” é:

[…] assumir-se como ser social e histórico como ser pensante,
comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de
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ter raiva porque capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque
capaz de reconhecer-se como objeto (FREIRE, 1996, p 41).

O ser professor nos faz compreender o valor que damos a escola e as pessoas que

se encontram lá. A importância de se sentir autor e ator de minha própria historia e

da escola onde passei e deixei um pouco de mim, e levei um pouco de tudo que lá

ocorreu. As historias de vida que nos passa, nos motiva a sermos melhores

professores, e nos faz realizar um trabalho significativo e de valor. E a angustia, o

medo e os anseios que nos acomete, podemos através deles nos capacitar e buscar

em estudos caminhos necessários para transpor dificuldades em que estamos

sujeitos no cotidiano da escola. Quando nos assumirmos como sujeito,

reconhecemos que somos como objeto capaz de transformar realidades.

Portanto, essa experiência no PIBID me ajudou a perceber que a construção da

identidade docente se da por varias experiências ao longo da trajetória docente e

profissional, pois o diálogo entre os licenciandos, professores das escolas,

universidade e alunos da escola me ensinou que para se chegar a uma boa forma

de ensinar deve-se sempre ter essa troca de saberes entre os sujeitos envolvidos no

processo educativo.

As minhas perspectivas para o futura é que o PIBID venha trazer frutos tanto para o

curso que ainda está em andamento, e também depois que formar. Pois acredito

que com essas experiências tanto do curso de Educação Física, como o do PIBID

onde estive desde o segundo período do curso, venha me auxiliar na pratica docente

na escola.
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Professores e Membros do CTA

1) Qual a sua expectativa quanto ao início do PIBID na escola Paulo Freire? E o
que você espera, de contribuição, do PIBID para o futuro da escola Paulo
Freire?

2) Quais as suas observações sobre a relação que os alunos estabelecem com
as suas descobertas corporais, e com as descobertas dos seus colegas?
Como eles lidam com as relações que envolvem o “corpo”?

3) Qual a sua opinião sobre o alto índice de repetência na escola? Para você,
quais seriam as causas desse problema?

4) Como vocês trabalham a inclusão de alunos especiais na escola? Qual a
relação deles com os demais coleguinhas?

Alunos

 Relação com a Instituição e com professores:

1) Você gosta de vir à escola? Por quê?

2) Como você se sente ao saber que é chegado o momento de ir à escola?

3) Qual o momento dentro da escola mais aguardado por você? A chegada à
escola? Uma aula específica? O recreio? A saída? Por quê?

4) Você gosta dos seus professores? Qual você mais gosta?

Alunos

 Relação com os colegas:

1) Qual a relação que você estabelece com os seus colegas? Há conflitos? Se
sim, por quê?

2) Como você se relaciona com os seus coleguinhas especiais? Você brinca
muito com eles?
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3) Você e seus colegas só se encontram na escola? Se não onde mais? Em que
momento vocês conversam? Sobre o que vocês conversam?

4) O que vocês fazem no tempo livre?

ENTREVISTAS

Entrevistados:

Professora : Educação Física – Flor.

Membros do CTA: Pedagoga, Girassol ; Coordenador Felipe.

Alunos : 6 alunos pertencentes às turmas de 3º série do período vespertino, com

idade entre 9 e 10 anos.

1- Professora

Inclusão: “trabalhando a inserção das crianças no grupo, e procurando mediar as

situações que venham a surgir nas aulas”.

Repetência: “falta da participação da família no acompanhamento do ensino-

aprendizagem das crianças”.

2- Membros do CTA

Inclusão: “debates e palestras para tentar trabalhar os valores sociais com as

crianças que convivem com os alunos especiais, na tentativa de transpassar a

barreira de preconceitos existente na sociedade”.

Repetência: “a baixa participação da família resulta na falta de interesse da criança

pela escola; e a desvalorização da escola/educação pela comunidade”.

3- Alunos inclusão: 3 discursos
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“Boa relação com os colegas”.

“Brincam por ser um pedido da professora”

“Não brincam por conta da agressividade dos colegas”.

Resultado final das entrevistas:

Demonstrou que de acordo com a professora e os membros do CTA o fator

causador do alto índice de repetência na escola, se deve primordialmente à

ausência da família durante o processo educacional das crianças, constituído dentro

e fora da escola. Os pais se mantêm distantes da instituição escolar e renunciam à

responsabilidade de repassar os valores sociais necessários para a construção de

um indivíduo socialmente inserido.


