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_______________________________________________________________ 
 
 
Resumo 
 
Este trabalho surgiu como um relato de experiência do PIBID Linguagens da 

Universidade Federal do Espírito Santo, que desenvolveu um projeto 

interdisciplinar entre graduando de Letras Português e Educação Física para a 

formação de professores. Serão relatadas e discutidas as problemáticas 

encontradas durante o processo de formação inicial de professores e as 

dificuldades no desenvolver de todo o projeto, os conteúdos trabalhados, as 

dúvidas sobre como avaliar e os resultados obtidos. Todas as atividades 

aplicadas tinham o caráter interdisciplinar entre Educação Física e Letras 

Português.    

 
 
Palavras chave: PIBID, relato de experiência, ensino médio, Jovem e 

avaliação.  
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Abstract 

 

This work arose as an experience report of Pibid Languages Federal University 

of Espírito Santo, who developed an interdisciplinary project between 

undergraduate Portuguese Letters and Physical Education for teacher training. 

Will be reported and discussed the problems encountered during the process of 

initial teacher education and the difficulties in developing the entire project, the 

contents worked, and questions about how to evaluate. All activities had applied 

the interdisciplinary character of Physical Education and Portuguese lyrics. 

 

Keywords: Pibid, experience report, high school, Young and evaluation. 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Resumen 

 

Este trabajo surgió como un relato de experiencia de la Universidad de 

Lenguas Pibid Federal de Espírito Santo, que desarrolló un proyecto 

interdisciplinario entre universitarios Cartas portuguesas y Educación Física 

para la formación del profesorado. Será informado y discutido los problemas 

encontrados durante el proceso de formación inicial del profesorado y las 

dificultades para desarrollar todo el proyecto, los contenidos trabajados, y las 

preguntas acerca de cómo evaluar. Todas las actividades se habían aplicado el 

carácter interdisciplinario de la educación física y las letras portuguesas. 

 

 

Palabras clave: informe Pibid, la experiencia, la escuela secundaria, los 

jóvenes y la evaluación. 
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Universidade Federal do Espírito Santo – UFES 

 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID 

 
 
Introdução 
 
 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID é uma 

iniciativa conjunta do Ministério da Educação, com Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior, CAPES e do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, FNDE, com o objetivo de promover a iniciação 

á docência de estudantes de educação superior, e preparar a formação em 

docentes de nível superior nos cursos de licenciatura para atuarem na 

educação básica. (CAPES, 2009) 

 

O PIBID Linguagens trabalhado neste texto, é um subprojeto elaborado 

pelos professores das licenciaturas de Educação Física e Letras Português 

com o intuito de trabalharem em conjunto visando a interdisciplinaridade.  

 

Os objetivos do PIBID são: incentivar a formação do docente de 

licenciatura para atuar na educação básica, com isso valorizando o magistério; 

promover maior aproximação entre a educação superior; estimular a integração 

do ensino superior com a educação básica do sistema público de ensino, 

causando deste modo uma formação mais adequada com o modelo de ensino 

atual; promovendo maior relação entre os conteúdos estudados no ensino 

superior e aplicando-os nas escolas,  favorecendo uma cooperação que ajuda 

a elevar a qualidade de ensino nas escolas da rede pública de educação; 

proporcionar aos licenciandos participantes do PIBID, momentos de 

experiências diretas com a realidade da educação básica, para que possam 

construir suas práticas docentes ajustadas tanto nas teorias específicas 

estudadas em seu curso, como também nas práticas e dificuldades do dia-a-dia 

docente, incentivar escolas públicas de educação básica, tornando-as 

protagonistas nos processos formativos dos estudantes das licenciaturas, 
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mobilizando seus professores como co-formadores dos futuros professores. 

(CAPES, 2009) 

 

O PIBID no Centro de Educação Física e Desportos CEFD – UFES 

iniciou suas atividades em 2010, sendo que atualmente o projeto continua suas 

atividades e há cerca de vinte bolsistas licenciandos de Educação Física, 

contando ainda com professores da educação básica e professores 

universitários ainda com atividades interdisciplinares, mas agora, além da 

Licenciatura em Letras-Poruguês, participam do projeto as Licenciaturas de 

Música e Artes Visuais.  

 

 

1. O PIBID Linguagens 

 

O PIBID Linguagens se constituía de quatro professores universitários 

(coordenadores), quatro professores de educação básica (supervisores) e 32 

graduandos da UFES, dos quais, 16 são licenciandos do curso de Letras 

Português e 16 licenciandos do curso de Educação Física. Nos dois anos de 

projeto, o BIBID Linguagens esteve presente em quatro escolas da rede 

pública de ensino da grande Vitória/ES.  Dentre as escolas contempladas para 

participar do programa, está uma Escola Estadual de Ensino Médio do 

município de Serra em que desenvolvemos nossas atividades. Esta escola 

atende alunos de todo o município.  

 

Cada escola possuía oito bolsistas, sendo quatro de Letras Português e 

quatro de Educação Física. Cada escola organizava o grupo de acordo com 

suas necessidades. Na escola em que eu estava inserido a organização foi 

definida da seguinte forma: como o PIBID atendeu seis turmas de primeiro ano 

do ensino médio, dividimos a equipe em quatro duplas, sendo um bolsista de 

cada disciplina nestas duplas. Cada sala possuía uma dupla inteiramente 

responsável por desenvolver o projeto para que não houvesse um bolsista 

diferente a cada semana e, desta forma, criar um convívio melhor entre 

docente e aluno.  
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Em todas as nossas aulas havia o acompanhamento de uma das 

professoras efetivas da escola, que também fazia parte do projeto como 

supervisoras. Havia uma professora de Educação Física e uma de Letras 

Português que nos acompanhavam em todas as nossas atividades na escola.  

Estas professoras nos auxiliavam antes, durante e depois de toda a aula, 

destacando pontos ocorridos e apresentando opiniões e sugestões em relação 

a atividade pedagógica, isto é, como se envolver, se portar, explicar os 

conteúdos dentro e fora da sala de aula.  

 

O PIBID Linguagens possuía uma estruturação semanal em que os 

bolsistas cumpriam uma carga horária semanal de 20 horas, e cada dia da 

semana eram estabelecida atividades para serem desenvolvidas. 

 

 As segundas-feiras eram reservadas para os estudos em grupos, todos 

os 32 bolsistas se reuniam para estudar temas voltados diretamente para a 

elaboração do projeto e também para a nossa formação. Estudamos e 

debatemos textos como: Os Professores Como Intelectuais de Henry A. Giroux, 

Carta a um Jovem professor de Philippe Meirieu, Conselho de Classe de 

Carlos H. C. Cruz, O que é Leitura da Maria Helena Martins, entre muitos 

outros textos que nos ajudaram a elaborar o projeto e acrescentar nossa 

formação. Este dia, ao mesmo tempo, servia para cumprir carga horária 

imposta pelos currículos dos cursos, na Educação Física chamada Atividade 

Interativa de Formação – Atif e Letras Português a atividade chamava-se 

“Laboratórios”. As discussões eram ministradas pelos nossos professores 

universitários que coordenavam o projeto.  

 

Nas terças-feiras ocorriam os planejamentos, os grupos se reuniam por 

escolas, se avaliava o andamento do conteúdo trabalhado e planejava-se o 

conteúdo a ser desenvolvido tendo como base, também, o que foi estudado no 

dia anterior. Assim traçávamos nossos objetivos para as aulas seguintes, 

sempre discutindo o conhecimento que cada um trazia.  
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Quartas e quintas-feiras eram os dias das intervenções nas escolas, 

onde colocávamos em prática tudo aquilo que estudamos e planejamos 

durante os outros dias, e também aprendíamos mais com os alunos. As 

informações e as dúvidas que encontrávamos eram discutidas após cada aula, 

e contribuíam ainda mais para a nossa formação dando continuidade ao 

projeto.  

 

As sextas-feiras ocorriam outro encontro geral dos bolsistas, com o 

intuito de compartilhar e refletir tudo que ocorreu durante a semana no 

planejamento e nas intervenções. Cada semana formava-se, a partir das 

experiências e do conhecimento estudado/produzido, uma espécie de espiral, 

onde a todo o momento, voltávamos ao princípio para buscar respostas do 

presente, mas sempre avançando e produzindo conhecimento. 

 

O PIBID no CEFD entre o período de Março de 2010 á Março de 2012 

era conhecido como PIBID Linguagens. Pois era constituída pelas licenciaturas 

de Letras português e Educação Física. Um dos objetivos principais desta 

união era trabalhar a ¹interdisciplinaridade. Para isso, pretendeu-se ter como 

ponto de partida a especificidade de cada uma das disciplinas, mantendo-se 

como ponto de convergência as linguagens: verbal para Letras e a corporal do 

movimento para a Educação Física.  

Mas qual a similaridade entre as áreas de Letras Português e Educação 

Física?  No EDITAL Nº 02/2009 – CAPES/DEB Detalhamento de 

SUBPROJETO (Educação Física) (2009, p. 02) Os coordenadores assim 

afirmam: 

Nesta perspectiva é que a disciplina Educação Física, na 
materialização do projeto, busca perceber as práticas corporais como 
manifestações da cultura, isto é, compreender o movimento humano 
como uma forma de linguagem construída social e historicamente. 
Problematizar, na escola, a linguagem corporal pode significar o 
envolvimento, no processo educativo, da própria história de 
construção cultural do indivíduo e da humanidade. A interpretação 
das experiências corporais dos/as estudantes, jovens e adolescentes, 
podem acrescentar à sua formação elementos significativos para 
novas aprendizagens, pois, para Foucault “o corpo é uma superfície 
pré-discursiva sobre a qual se instalam os elementos da vida, das 
práticas culturais, da civilização, com suas respectivas coerções e 
disciplinas”.  
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_______________________________________________________________ 
¹A utilização da interdisciplinaridade como forma de desenvolver um trabalho de integração dos conteúdos de uma 
disciplina, com outras áreas de conhecimento é uma das propostas apresentadas pelos PCN`s que  contribui para o 
aprendizado do aluno. É possível a interação entre disciplinas aparentemente distintas. Esta interação é uma maneira 

complementar ou suplementar que possibilita a formulação de um saber crítico-reflexivo, saber esse que deve ser 
valorizado cada vez no processo de ensino-aprendizado. É através dessa perspectiva que ela surge como uma forma 
de superar a fragmentação entre as disciplinas. Proporcionando um diálogo entre estas, relacionando-as entre si para a 

compreensão da realidade.  Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinaridade acesso em 25.03.2013  

 

 

Deste modo podemos observar que o projeto apresentado tinha como 

objetivo principal buscar de uma maneira critica e criativa a linguagem corporal, 

através da aproximação entre as disciplinas Educação Física e Letras 

Português. Trabalhando a cultura corporal de movimento em temas que 

proporcionam a “leitura” de “textos corporais” que podem colaborar com a 

formação pessoal ensinando-os a fazerem leituras da realidade que os cercam. 

 

2. Diagnóstico da Escola. 

 

 

No momento em que fiquei sabendo que trabalharia com ensino médio, 

de inicio senti uma insegurança e medo de não conseguir administrar as aulas. 

Medo esse por ter uma pequena diferença entre a minha idade e as dos 

alunos, e por ainda estar no 4º período da graduação, não sentia que possuía a 

maturidade necessária para estar à frente daqueles jovens. Afinal, estaríamos 

à frente deles como educadores. Mas o que seria este educar? NOVASKI 

(1988) diz que: […] fundamentalmente, educar é estar com o outro. Esta 

afirmativa nos implica a perceber que a todo o momento estamos sendo 

educados e educando, ou seja, que a nossa educação vai se moldando a cada 

dia, de acordo com as pessoas que convivemos, tornando-se cada vez maior a 

necessidade do convívio social.   

 

 Trabalhar com o ensino médio requer cuidados diretamente ligados à 

adolescência e, com o tempo que ficamos na escola com o projeto criamos um 

diagnóstico próprio de cada sala e da escola. Pude observar que a maioria dos 

alunos tem uma falta de interesse muito grande para o estudo e, além disso, a 

falta de habilidade de muitos alunos faz com que as aulas de Educação Física 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinaridade%20acesso%20em%2025.03.2013
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tenham participação de poucos alunos e com isso comprometendo o 

rendimento da aula.  

 

Além disso, no ensino médio os alunos têm vergonha de se exporem e 

há muita rejeição a qualquer novidade. Tudo isso acompanhado do medo de 

errar o que distancia, ainda mais, os alunos das aulas de Educação Física.  

 

 Outra característica do ensino médio, que acaba competindo com 

a Educação Física, diz respeito à busca por uma opção profissional. A 

preocupação em investir no futuro, muitas vezes representado pelo vestibular, 

vai se tornando uma exigência cada vez maior da sociedade em relação a 

juventude. Por isso, muito das vezes as expectativas da Educação Física, 

quando existentes, acabam ficando em segundo plano. 

 

Como trabalhamos apenas com as turmas de primeiro ano do ensino 

médio, destaco outro ponto que pode contribuir para o aumento do 

desinteresse dos alunos pelo estudo: o choque que recebem ao chegar em 

uma escola que atende a diversos bairros do município. A escola que 

contemplou o projeto possui apenas o ensino médio, desta maneira, chegam 

alunos de diversas instituições de Ensino Fundamental diferentes. Cada um 

trazendo suas ideias, conceitos e conteúdos já formados, dificultando a relação 

entre professor com toda turma.  

 

Existem ainda outros fatores que juntos contribuem mais para a 

construção de aspectos negativos nesta escola: a péssima estrutura da escola 

e das áreas de Educação Física, como a quadra sem cobertura, materiais 

velhos, espaços com pátio irregulares, etc. São fatores que contribuem para o 

mau comportamento dos alunos. Diversas vezes que estávamos em sala de 

aula podemos presenciar o mau comportamento de muitos alunos. E, na 

maioria das vezes, há limites para a ação do professor. As normas e regras da 

escola que protegem os estudantes fazem com que os professores, não 

conseguem conter mais o aluno. Perdeu-se o respeito pelo professor, muitos 

alunos, numa completa inversão de valores, valorizam a ignorância, o mau 
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comportamento, como se não saber e maltratar fossem formas de protestar por 

estar na escola. Esta valorização da ignorância e dos maus comportamentos 

vem ganhando força na sociedade atual principalmente através da mídia. 

 

O problema da indisciplina não é um problema fácil de resolver, não é 

apenas problema da escola e do professor, mas sim de toda a sociedade. A 

educação deve ter início desde a infância dentro de casa e continuada na 

escola da educação infantil ao ensino médio. O aluno procura de todas as 

formas se proteger até mesmo no modo que se veste, tentando demonstrar sua 

individualidade a quem está a sua volta. O professor, em meio a isto tudo, não 

pode ignorar esta realidade. Deve instrumentalizar a juventude para que esta 

enfrente as suas próprias dificuldades e possa modificar sua vida e até mesmo 

a sociedade responsabilizando-se no exercício da cidadania.  

 

3. Escola, Sujeitos do Ensino Médio e Educação Física.  
 
 
3.1 Escola 
 
 A Lei Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da 

educação nacional (BRASIL, 2010 LDBEN nº 9.394/96) assegura o direito à 

qualidade de ensino, por meio de seus princípios e reafirma o direito à 

educação, garantido pela Constituição Federal. Estabelece os princípios da 

educação e os deveres do Estado em relação à educação escolar pública, 

definindo as responsabilidades, em regime de colaboração, entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

 

 A LDB mostra que é dever do estado oferecer educação pública para 

toda a população, repartindo suas responsabilidades entre cada estado da 

união, mas deixando claro que sua função é estabelecer os princípios da 

educação, dos conhecimentos, não retirando dos pais a responsabilidade de 

educar seus filhos juntamente com o estado, de acordo com a ética 

estabelecida em sociedade, mostrando que a educação também é um dever da 

família, como mostra no 2°art. da LDB: 
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art. 2º A educação, dever da família e do estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  
 

  A escola não é um local universal, cada uma possui as suas 

características, valores, regras que lhe são próprias. 

 Nas Orientações Curriculares Para o Ensino Médio (2006, p. 219) diz: […] 

cada escola é também resultado daquilo que cada um dos seus sujeitos faz 

dela (professor, pai, alunos, funcionários, etc.).  Desta forma, podemos 

perceber que a escola envolvida no projeto possui suas peculiaridades, regras, 

costumes, e quem faz dela o que é hoje é a sociedade que a frequenta. Nas 

Orientações Curriculares (2006, p.219) nos remete que; cada espaço e cada 

tempo na escola constituem uma linguagem a dizer às pessoas/sujeitos ali 

presentes o que elas devem ser e fazer.  

 

 A escola existe para que o homem possa ensinar e aprender a sua 

cultura produzida através dos tempos em diferentes visões seja ele homem ou 

mulher. O PIBID na escola tinha a intenção de colaborar no conhecimento dos 

alunos, deste modo ensinando cultura a eles, e nos proporcionando 

experiências de como devemos fazer para conseguir ensinar alguns elementos 

da cultura que são as especificidades de Educação Física e Letra-Português, 

de uma maneira objetiva, que lhe servirá como conhecimento perante sua vida 

em sociedade.  

 

3.2 Os Sujeitos do Ensino Médio 

 

 Os sujeitos que frequentam o Ensino Médio são marcados por uma fase 

da vida determinante para seu futuro. Nós como professores temos como 

desafio entende-los e dar significado a tudo que os cercam. 

 

O desafio é buscar entender esses alunos/as na sua condição de 
jovens, compreendendo-os nas suas diferenças, percebendo-os 
como sujeitos que se constituem como tal, a partir de uma trajetória 
histórica, por vezes com visões de mundo, valores, sentimentos, 
emoções, comportamentos, projetos de mundo bastante peculiares. 
(Orientações Curriculares Para Ensino Médio 2006 p. 220) 
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 Sujeitos assim que encontramos nesta escola, com um misto de 

culturas, desejos e sonhos completamente diferentes, que se enfrentavam 

diariamente em busca de uma verdade que acreditavam ser a razão por 

estarem ali, tentando se auto-afirmarem a todo o momento.  

 

 Muitos não compreendiam o sentido do projeto, e dos conteúdos que 

estavam sendo ensinados, pois as aulas de Educação Física para grande 

maioria era apenas um momento de diversão, não tinham perspectiva de 

aprender além do esporte de uma maneira mais crítica. Cada aluno via a 

escola de um modo diferente, esta que também se remetia a Educação Física. 

 
As formas como cada um dos jovens enxerga a escola e sua 
possibilidade de exercícios de práticas corporais são várias: como 
forma de ascensão social, como espaço de encontro, local de 
expressão e troca de afetos, como lugar de tédio e rotina sem 
sentido, entre outros. (Orientações Curriculares Para Ensino Médio 
2006 p. 220) 

 
 

Não podemos nos esquecer que a escola citada atende alunos dos 

bairros da periferia, muitos deles jovens trabalhadores, que aprenderam cedo 

as dificuldades da vida, e por motivos não nos revelados (ou por aqueles que 

apresentamos na introdução), uma parte deles, desistiram do aprendizado 

escolar, e se encontravam na escola não por vontade própria, mas para manter 

o emprego, por força da família e também por ser um local onde eles podiam 

expor suas ideias com pessoas que compartilham da mesma. Mas então para 

que serve mesmo a escola? As Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

assim indicam:  

 
A educação deve estar comprometida com o desenvolvimento total 
da pessoa. Aprender a ser supõe a preparação do indivíduo para 
elaborar pensamentos autonômicos e críticos e para formular seus 
próprios juízos de valor, de modo a poder decidir por si mesmo, frente 
ás diferentes circunstancias da vida. (Parâmetros Curriculares 
Nacionais 1997 p. 30). 

 
 As escolas tem se preparado para esta proposta? Alias, a escola esta 

preparada para receber a juventude de hoje? Respondendo a esta questão e 

olhando para a escola envolvida, posso afirmar que não, no mundo atual onde 

tudo gira em torno do “mundo virtual”, as escolas se encontram no mesmo 
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modelo dos séculos passados, mesma estrutura, regras, conceitos, conteúdos, 

entre outras coisas. Mas a juventude de hoje não é a mesma de trinta anos 

atrás, as informações circulam rapidamente, do mesmo modo que 

desaparecem.  

 

Não basta apenas a escola evoluir, mas todo o conjunto que a envolve, 

principalmente os professores, que precisam aprender como lidar com o tempo, 

espaço e a velocidade que tudo acontece.  O professor de hoje acredito que 

deve ser um facilitador de conhecimento, e auxilia o jovem a conhecer o mundo 

e seus problemas, seus fatos, suas injustiças e suas solidariedades, de forma 

que o aluno possa caminhar com liberdade de expressão e, 

consequentemente, de ação. Em contrapartida, o aluno deveria respeitar o 

espaço escolar e valorizar o professor, sabendo aproveitar todo conhecimento, 

do aprender e ensinar.   

 

 

3.3  Educação Física e Ensino Médio 

 

 

 NUNES (1979) confirma que este tipo de escola média, que corresponde 

a faixa etária da adolescência, começou a esboçar-se no mundo ocidental 

durante o período medieval, e assumiu forma típica na época renascentista e 

perdurou por vários séculos ate os dias de hoje. Presentemente aqui no Brasil, 

a escola média se divide em duas partes, uma de ensino de 1° grau (hoje, 

conforme a LDB, Ensino Fundamental), enquanto a outra passou a constituir o 

ensino de 2° grau (conforme a LDB, Ensino Médio).  

 

 O Ensino Médio, hoje, é visto como mais uma etapa de formação 

necessária, às vezes para preenchimento de vagas em áreas de trabalho e 

também como pré requisito para ingressar em um curso superior. Para os 

estudiosos da área, o ensino médio deve ser entendido como uma etapa da 

formação básica. Especificamente pensada para alunos cujo perfil não se 

define tão somente pelo recorte cronológico da juventude ou da vida adulta, 
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mas também por características socioculturais que possam definir o sentido 

que esses mesmos dão as experiências vividas na escola. (Parâmetros 

Curriculares Nacionais, 1997 p.30).  

 

O Ensino Médio é uma etapa onde a educação física tem seu 

compromisso redobrado com a educação, pois a maioria das disciplinas estão 

preocupadas em passar o maior número possível de informações visando 

apenas o compromisso com o sucesso no vestibular. A educação física tem um 

papel importante no ensino médio quanto à formação integral do sujeito. Ela 

abrange os aspectos cognitivos, afetivos, psicológicos, físicos, entre outros. 

Mesmo que os jovens apresentem uma pré-disposição ao esporte mas, ele não 

pode ser o objetivo principal da educação física. Importante, é o professor 

buscar conteúdos voltados às expectativas dessa faixa etária e debatê-los com 

os alunos. Os conteúdos poderão surgir dos diálogos com os próprios alunos, 

ou pré-selecionados pelo professor. Assim, a educação física estará cumprindo 

o papel mais amplo na educação, que vai além do movimento físico, mas que, 

aponta ao aluno caminhos para que possa cumprir seu papel na sociedade 

como jovem estudante.  

 

 

4. Temas Trabalhados 2010/2011 

 

4.1 2010 - Tribos Urbanas 

 

Colocamos em foco a leitura corporal de movimento, pesquisamos e 

estudamos diversos temas que poderiam nos suprir interdisciplinarmente, ou 

seja, trabalhando a Educação Física e Letras Português juntos, com a meta de 

conseguir alcançar os objetivos do PIBID Linguagens, e trabalhar não apenas o 

movimento, mas também todo o contexto social que o envolve.  

 

O primeiro tema escolhido para ser trabalhando foi as Tribos Urbanas. 

Desenvolvemos uma pesquisa em todas as salas que iriam receber o projeto. 

Através de um questionário, dez alunos de cada turma responderam diversas 
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perguntas já pré selecionadas por nós estagiários. Com o resultado entramos 

em consenso sobre qual tema deveríamos eleger para iniciar as atividades. As 

perguntas utilizadas foram sobre o dia-dia dos alunos, como: Qual local da 

escola mais gosta? O que gosta de fazer no tempo livre? Qual matéria mais se 

identifica? Qual o motivo de ir para a escola? Que tipo de musica gosta de 

ouvir?O que não gosta na escola? Entre outras.  

 

  Percebemos que a escola possuía diversas “tribos”, essas que seguiam 

o estilo que o ritmo musical impõe na sociedade pela mídia. Estilos musicais 

como: Funk, Sertanejo, Rock, Gospel eram os mais comuns entre os jovens 

daquela escola. Jovens com diferentes estilos de se vestir, pensar, criticar e, 

principalmente, nos tipos de músicas que gostavam de ouvir. Essas 

características, relacionadas principalmente ao estilo musical, identificavam a 

qual tribo pertenciam. Tribos diferentes que não aceitavam a convivência 

comum e a opinião das outras, havendo deste modo uma disputa de espaço 

para ver quem tinha “mais razão”.  

 

 Desenvolvemos nossas aulas acerca das Tribos Urbanas, deixando os 

alunos inicialmente falarem por qual motivos seguiam aquele estilo musical, 

seus sentimentos, razões que os levaram a serem daquela forma.  Ao decorrer 

das aulas tentamos demonstrar as ideologias de cada uma delas, sua história, 

e por quais motivos existiam. Em todas as aulas buscamos atingir a Cultura 

Corporal de Movimento, essa que estava presente em todas as tribos, na 

maneira de se vestir, falar, e principalmente andar. Cada tribo possuía seu 

estilo característico.  

 
[...] a disciplina de Educação Física, na materialização do 

projeto, busca perceber as praticas corporais como manifestações da 
cultura, isto é, compreender o movimento humano como uma forma 
de linguagem construída social e historicamente. EDITAL Nº 02/2009 
– CAPES/DEB Detalhamento de SUBPROJETO (Educação Física) 
p.02 

 
 

 Seguindo as orientações do projeto todas as aulas ministradas por nós 

bolsistas foram de grande valor, conseguimos debater temas importantes 

acerca das Tribos Urbanas e demonstrar que as diferenças são necessárias 



21 

 

em uma sociedade, e que, além disso, é possível conviver com elas sem 

conflitos, buscando conhecer ao outro e respeitando a sua opinião.  

 

Entretanto não conseguimos que em todas as aulas alcançássemos o 

nosso objetivo da interdisciplinaridade, entre Educação Física e Letras 

Português. Muitas aulas tinham temas que proporcionavam apenas o saber de 

uma disciplina, não conseguíamos desenvolver as discussões de uma maneira 

recíproca para as duas áreas. Outras vezes fugia-nos o tema central da 

discussão, os debates rendiam grande empolgação para nós e para os alunos. 

Mas, algumas vezes nos rendíamos ao senso comum da discussão por nos 

levarem a temas que não estavam previamente planejados para aquela aula.  

A meu ver estes problemas podem ter acontecido pela nossa pouca 

experiência de ministrar aulas e, por estarmos, ainda, no meio do nosso curso 

de graduação. Mas não vejo como um ponto negativo para os bolsistas, pois 

todas as aulas nos proporcionaram um aprendizado, e estávamos aprendendo 

a ter o controle de sala como professores. Talvez para os estudantes tenha-se 

reforçado o senso comum, mas retornávamos, muitas vezes, aos temas, com 

melhor preparação. 

 

 Ao fim do semestre decidimos que não iríamos trabalhar mais com o 

tema Tribos Urbanas, pois ele nos levava a discussões em que não 

conseguimos desenvolver o que estávamos pretendendo (Cultura Corporal de 

Movimento) assim, procuraríamos outro tema que conseguisse alcançar com 

maior facilidade os objetivos centrais do projeto.  

 

 

4.2 2011 - Futebol 

 

  Iniciamos o ano letivo de 2011 com o objetivo de encontrar um tema que 

tornasse a interdisciplinaridade mais visível, facilitando encontrar a Cultura 

Corporal de movimento. Uma vez que o Brasil será sede dos dois maiores 

mega eventos esportivos do mundo: a copa do mundo em 2014, e as 

olimpíadas em 2016, encontraram no futebol o conteúdo específico da 
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Educação Física que tornaria possível atingir nossos objetivos, e ensinar algo 

novo com o esporte mais popular do país.  

 

 Associado ao futebol a equipe de letras sugeriu o estudo da crônica por 

ela ser o gênero mais confessional, pois o cronista usa o próprio cotidiano para 

escrevê-la, e fala de tudo, política, sentimentos, pessoas, esporte entre outros, 

e tem por objetivos divertir e refletir criticamente sobre a vida e os 

comportamentos humanos.  Pensamos que, com as crônicas, os jovens iriam 

se identificar mais, por ter temas mais próximos da sua realidade e agradáveis 

de ler, atraindo sua atenção pela leitura.  

 

Em todo o ano de 2011 os conteúdos trabalhados foram o futebol, onde 

ensinamos com ajuda das crônicas, que era o conteúdo específico de Letras 

Português, ensinarem conteúdos do futebol como exemplo; a sua história, 

preconceitos, regras, táticas, mitos e verdades, relação jogador/ torcida/salário 

entre outros conhecimentos que proporcionavam indagações geradoras de 

debates e consequentemente geravam o conhecimento.  

 

Nossas aulas em sala de aula normalmente iniciavam com apresentação 

de uma crônica previamente selecionada que iria tratar de um tema relacionado 

ao futebol. Fazíamos a leitura em grupo para que toda a turma participasse, em 

seguida abríamos uma discussão sobre o tema, relacionando o texto com os 

fatos que nos cercavam no momento, indagando sobre a visão que eles 

possuem sobre o assunto, dando uma visão crítica que envolvia o determinado 

tema discutido.  

 

As aulas que ocorriam fora da sala de aula eram os momentos de, na 

prática, realizar/sentir/testar o que foi estudado. Momento de muita 

descontração que também não deixava de proporcionar muito conhecimento, 

trabalhamos jogos que existiam antes do futebol ser inventado, e jogos que 

foram criados a partir de sua criação, como; totó humano, bolinha alta, um 

toque, furingo, futebol em dupla, futebol cego, entre outros jogos que foram 

criados e adaptados de acordo com a necessidade do jogo. Ao final de toda a 
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aula juntamente com os alunos sempre avaliamos como foram os 

procedimentos da aula, deixando claro quais eram objetivos que a aula 

buscava atingir, quais fora as dificuldades encontradas e o que poderia ser feito 

nas próximas aulas para melhorar o que estava sendo trabalhado.  

 

 

 5. A Avaliação da aprendizagem no Projeto PIBID.  
 
Em meio a tantos contratempos na instituição escolar me indago a 

perguntar; como avaliar o aluno?  Devemos levar em conta seu comportamento 

dentro e fora da sala de aula?  

 
A verdade é que há um serio descrédito em relação às escolas 
inovadoras e o sistema de avaliação é um dos focos principais de 
escrita da sociedade, uma vez que se constituiu em componente 
decisivo na questão de resultados, ou seja, produto obtido, em 
educação. Enfim, a crença popular é que os professores tendem a 
ser menos exigentes do que tradicionalmente e que as escolas não 
oferecem o ensino completamente a semelhança das antigas 
gerações. Hoffmann (1993, p.12) 
 

 
Vimos que esta opinião de Hoffmann nos traz a preocupação que os 

professores estão sendo menos exigentes no momento de avaliar seus alunos 

em projetos/escolas inovadoras, isso remete diretamente na qualidade de 

ensino. Menos exigência faz com que o aluno se preocupe menos em estudar. 

Não estou dizendo que o professor deve ser “carrasco” no momento de avaliar 

seus alunos, mas deve elaborar planos de avaliação de acordo com o que esta 

sendo estudando, colaborando assim com a qualidade de ensino.  

 

 A formação em avaliação é, por isso, a aquisição das 
competências mínimas que permitirão dar notas sem suscitar 
qualquer tipo de escândalo junto dos pais, selecionar mais ou menos 
equitativamente os alunos e cobrir razoavelmente o programa.  
(PERRENOUD, 1993, p.160) 

 

 Podemos observar que avaliar é muito complexo, mas necessário. 

Contudo temos que ser honestos conosco e com o aluno, de uma maneira 

recíproca, indicando os motivos pelos quais o levou a ficar com a determinada 

nota.  

Uma vez estabelecidos os procedimentos de avaliação, os 
instrumentos e as medidas, a atribuição de conceitos e sua aplicação, 
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ou seja, as classificações segundo determinados padrões, passam 
(esses procedimentos) a ser vistos como atividades técnicas e 
neutras ao invés de formas interpretativas e expressivas das relações 
sociais que estão incorporadas dentro da própria ideia de avaliação. 
"(HOFFMAN apud BARBOSA et alii, 1993 p. 2) 
 

 
A grande dificuldade encontrada pelo meu grupo no PIBID Linguagens 

foi exatamente o tema avaliação. E esta dificuldade aumentava, pois o projeto 

era interdisciplinar, com isso a nota dada para cada aluno se daria em 

consenso de todos os bolsistas. Problemática que nos gerou diversas dúvidas, 

pois cada aluno possuía a sua peculiaridade, dividindo em momentos de 

agrados e desagrados, entrosamento e descontração. Em outros momentos 

percebíamos que alguns alunos faziam apenas pela nota que iriam receber, e 

não pelo conhecimento que estavam adquirindo.  (LIBÂNEO apud LUCKESI 

1990 p.196) diz:  

 

[…] a avaliação é uma apreciação qualitativa sobre dados relevantes 
do processo de ensino e aprendizagem, que auxilia o professor a 
tomar decisões sobre o seu trabalho. Os dados relevantes se referem 
ás várias manifestações das situações didáticas, nas quais o 
professor e os alunos estão empenhados em atingir os objetivos do 
ensino.  

 

Libâneo e Luckesi compartilham da mesma ideia de avaliação, ela deve 

ser qualitativa, e funcionaria como um auxilio para a aprendizagem. Mas para 

que isto ocorra, professor/aluno deveria compartilhar dos mesmos objetivos de 

ensino. Libâneo (1990 p.200) confirma esta ideia: A avaliação escolar é parte 

integrante do processo de ensino, e não uma etapa isolada.  

 

 Na prática não é isso que acontece, a avaliação tornou-se objeto 

classificatório e não educativo, acaba que o professor é que determina quem 

atingiu o nível de conteúdo exigido. O aluno por sua vez não se preocupa com 

o ensino, vendo a avaliação como um obstáculo a ser vencido, e não um 

método de ensino que determinará o alcance do seu aprendizado.  

 

 Vivenciando esta situação me perguntava: Será que o sistema 

educacional é falho? O professor falhou em alguma coisa? Como os alunos 

aprenderam e o que aprenderam? No projeto sempre nos procurávamos em 
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ensinar nossos alunos de uma maneira simples e objetiva, disponibilizando 

materiais para participarem fluentemente das aulas e absorvessem o máximo 

dos conteúdos que estavam sendo estudados. Demonstramos certas 

atividades com exemplos e situações problema a fim de conseguir que 

produzissem um pensamento crítico dentro de cada atividade, fazendo que 

enxergassem o mundo de outra maneira. Não sei se posso responder com 

exatidão todas as estas perguntas, mas há um conjunto de fatores encontrados 

nesta escola e que foram citados neste trabalho, que juntos podem estar 

transformando a escola em um ambiente de “não-conhecimento” mas, apenas 

de passagem obrigatória.  

 

 

 6. Conclusão 

 

 Durante os dois anos que fiz parte do projeto PIBID, vivenciei 

experiências que foram importantes para a minha formação profissional e 

pessoal. O cotidiano da escola me proporcionou momentos únicos, situações 

em que são rotineiras da escola, mas que precisamos aprender a lidar com 

elas, afinal fará parte da nossa profissão diariamente. Todas essas 

experiências vividas no cotidiano da escola se tornavam ricas nos momentos 

de planejamento e enriqueciam ainda mais nosso conhecimento. Desta 

maneira conseguíamos trilhar caminhos entre os obstáculos que encontramos 

pela frente.  

 

Cada momento nas aulas fez com que eu enxergasse o desafio que 

encontrarei pela frente sendo professor de Educação Física, a cultura do 

“apenas esporte” nas aulas de Educação Física ainda esta e provavelmente 

continuará impregnando muitas gerações na minha área de atuação. Conseguir 

desenvolver conteúdos que os alunos julgam não ser específicas da área é um 

enorme desafio que comecei a conseguir vencer nesses dois anos de projeto. 

As aulas dentro das salas foram muito complicadas de início. A rejeição neste 

momento é inevitável. Mas quando conseguimos dar sentido ao conteúdo 

trabalhado, enxergamos que é possível sim ter uma Educação Física com 



26 

 

conteúdos teóricos, e que se torna prazeroso da mesma forma que são aulas 

práticas.  

 

Considero que o PIBID teve uma importância gigantesca na minha 

formação de professor. Ele sintetizou na teoria e na prática boa parte de tudo 

que precisarei para assumir uma cadeira de professor de Educação Física em 

uma instituição de ensino. O curso de Educação Física, em si, me proporcionou 

ótimas experiências e conhecimentos. Mas fazer parte de um projeto onde 

você estava à frente de jovens e que poderia estar sendo responsável pela 

formação de opinião deles é incomparável.  

 

No decorrer do projeto pude perceber o quanto ele me ajudava no 

desenvolvimento em outras disciplínas do curso. Com as experiências 

desenvolvidas no PIBID era mais fácil sintetizar a relação com o que estava 

sendo ensinado na graduação, melhorando gradativamente no passar dos 

períodos o aprendizado e o coeficiente.  

  

A convivência com o grupo de bolsistas fazia com que nossas dúvidas 

fossem compartilhadas com quem estava aprendendo juntamente conosco 

proporcionando uma troca de informações e ideias que nos faziam 

compreender o sentido do trabalho em grupo. A importância deste trabalho me 

fez ver que na escola temos que trabalhar unidos, para proporcionar uma 

educação de mais qualidade que pode ser alcançada, por exemplo, com o 

diagnóstico da realidade escolar e as atividades interdisciplinares como as 

realizadas. 

 

 A escola do século XXI chegou, e nós como professores desta 

instituição, precisamos estar preparados para os novos desafios que ela nos 

trará para que não fiquemos atrasados. Os jovens não são mais os mesmos de 

ontem, e a escola assim como tudo que a cerca precisa acompanhar essa 

evolução, para que a educação não saia perdendo.  
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