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RESUMO: 

Os objetivos principais deste artigo são os de apresentar a dinâmica da construção do 

projeto e as experiências vivenciadas pelo autor em conjunto com outros sete bolsistas 

(desses dividiam-se em quatro licenciandos do curso de Letras e outros três do curso de 

Educação Física) e analisar as experiências e contribuições para a formação da 

identidade docente de um dos sujeitos envolvidos no projeto. Utilizei o relato de 

experiência para narrar sobre o projeto que foi aplicado em uma Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio que fica localizada no bairro de Goiabeiras, Vitória/ES. 

Para a construção da proposta foi necessário analisar, observar e buscar proposições na 

realidade da escola, fazendo uso desta forma da pesquisa-ação. Evidencia às tentativas 

de se fazer um projeto interdisciplinar entre as disciplinas de Letras Português e 

Educação Física. Os objetivos da proposta na escola eram de fazer do aluno autor do seu 

processo de ampliação cultural. E fazer com que o professor pudesse ser sujeito de sua 

reflexão na ação e sobre a ação. Contribuindo para superar as dificuldades e os conflitos 

enfrentados entre o que foi planejado e o que foi desenvolvido na prática. Dentre outras 

conclusões, vale ressaltar “que a escola é um lugar de relações dinâmicas, complexas, 

imprevisíveis e caóticas”, que a interdisciplinaridade não deve acontecer de forma 

forçada e que para se ter práticas inovadoras de ensino é necessário uma reflexão 

continua do que está sendo feito e do que já foi feito.   

Palavras-chave: Pibid. Linguagens. Interdisciplinaridade. Experiências.  

SUMMARY: 
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The main objectives of this article are to present the dynamics of the project 

construction and the experiences of the author with seven other fellows (they were 

divided into four undergraduate students from the Portuguese course and three of the 

Physical Education course) and analyze the experiences and contributions to the 

formation of teacher identity of one of the students involved in the project. I used the 

experience report to narrate the project that has been applied in a State Elementary and 

High School which is located in Goiabeiras, Vitória, Espírito Santo. For the 

construction of the proposal was necessary to analyze, observe and seek propositions at 

the school, using this way the action research method. Evidence of attempts to do an 

interdisciplinary project between the disciplines of Portuguese and Physical Education. 

The objectives of the proposal at school were to do the student author of the cultural 

expansion process. And provide to the teacher the opportunity to be the subject of his 

reflection in action and about the action. Helping to overcome the difficulties and 

conflicts faced between what was planned and what was developed in practice. Among 

other conclusions, it is worth noting "that school is a place dynamic, complex, 

unpredictable and chaotic", that interdisciplinarity should not be forced and that it is 

necessary to make a reflection of what is being done and what was done to develop 

innovative teaching practices. 

Keywords: Pibid. Languages. Interdisciplinarity. Experiences. 

 

RESUMEN: 

Los objetivos principales de este articulo son los de presentar la dinámica de la construcción 

del proyecto y las experiencias vividas por el autor en conjunto con otros siete bolsistas (de 

estos, se dividían en cuatro licenciandos del curso de Letras y otros tres del curso de 

Educación Física) y analizar las experiencias y contribuciones para la formación de la 

identidad docente de uno de los sujetos envueltos en el proyecto. Utilicé el relato de 

experiencia para narrar sobre el proyecto que fue aplicado en una Escuela Estadual de 

Enseñanza Fundamental y Media que queda localizada en el barrio de Goiabeiras, 

Vitória/ES. Para la construcción de la propuesta fue necesario analizar, observar y buscar 

proposiciones en la realidad de la escuela, haciendo uso de esta forma de pesquisa-acción. 

Evidencia las tentativas de hacerse un proyecto interdisciplinar entre las disciplinas de 

Letras Portugués y Educación Física. Los objetivos de la propuesta en la escuela eran de 

hacer del alumno autor de su proceso de ampliación cultural. Y hacer con que el profesor 
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pudiese ser sujeto de su reflexión en la acción y sobre la acción. Contribuyendo para 

superar las dificultades y los conflictos enfrentados entre lo que fue planeado y lo que fue 

desarrollado en la práctica. Dentro de otras conclusiones, vale resaltar “que la escuela es un 

lugar de relaciones dinámicas, complejas, imprevisibles y caóticas”, que la 

interdisciplinaridad no debe suceder de forma forzada y que para tener prácticas 

innovadoras de enseñanza es necesaria una reflexión continua de lo que está siendo hecho y 

de lo que ya fue hecho.  

 Palabras clave: Pibid. Lenguajes. Interdisciplinaridad. Experiencias. 
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1. INTRODUÇÃO 

Passei a conhecer o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) 

após um dos coordenadores do projeto ir à minha sala e avisar sobre o processo para 

seleção de bolsistas que iria acontecer. O professor explicou sobre o projeto e sobre 

como funcionaria a seleção, bem como o período de inscrição. Aos que fizeram a 

inscrição, foi passado um referencial teórico1 que ajudaria na realização de uma prova 

que seria aplicada com base nos conteúdos dos textos.  

É bem verdade que ficamos assustados com a forma com que aconteceria esse processo 

seletivo, pois não era muito comum no CEFD2, na seleção de bolsistas, ter vários textos 

como base para ler e ter que fazer uma prova escrita. A ansiedade aumentava ainda 

mais, pois ninguém sabia como seria essa prova. Desta maneira, era difícil saber como 

devíamos estudar os textos. Para minha surpresa, no dia marcado para fazer a prova, 

fomos avisados de que a prova seria feita em casa. Usei a expressão “para minha 

surpresa” por que eu ainda não estava familiarizando com esta maneira de serem 

tratadas as avalições na universidade, ainda persistia em mim a visão de ensino médio e 

por isso eu imaginava que seria aplicada uma prova tradicional, com questões e coisas 

do gênero.  

Pensando nesses métodos avaliativos aplicados na universidade, observei que o 

importante neste tipo de avaliação é saber quais conhecimentos os alunos trazem, 

tentando, desta forma, entender a visão de mundo dos mesmos. 

Neste sentido, conforme Nascimento et al. (2012) passei a entender a avaliação como 

uma via de mão dupla do processo de ensino e aprendizagem, pois: 

[...] um professor, ao avaliar o seu aluno, deve também avaliar a sua própria 
forma de inserção na sociedade, o seu papel, as suas condições de trabalho, a 
sua formação, a sua metodologia, os recursos por ele utilizados em sala de 
aula. A avaliação transforma-se em conhecimento da realidade, e neste 

                                                 
1 Foram 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) “Professor – Uma espécie em extinção”. 

2 Centro de Educação Física e Desportos. 
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sentido é fundamental que o professor se preocupe em analisar o aluno numa 
perspectiva ampla, exigindo para isso a utilização de atividades de ensino que 
permitam uma participação coletiva efetiva, através da utilização de formas 
variadas de expressão (DALBEN, apud VENTORIM et al., 2011, p. 53) 

A prova de seleção consistia em fazer um texto de gênero narrativo, de maneira que 

fossem rememoradas as experiências escolares individuais. Contando um pouco do que 

motivou a escolher a carreira docente e dos principais desafios da mesma. Tinha como 

tema a seguinte frase: “Ser professor no Brasil de hoje: motivações para a carreira e 

desafios da prática docente”.  

Muitos alunos participaram deste processo de seleção para o preenchimento de 

dezesseis vagas. Quando saiu o resultado fiquei muito feliz por estar entre esses 

dezesseis que foram selecionados. Digo que fiquei feliz, pois ao saber do projeto me 

interessei muito. Eu enxergava nele a oportunidade de me ver como professor de 

Educação Física. Depositava nele a chance de criar experiências do outro lado da sala 

de aula, tendo em vista que ingressei na universidade logo após concluir o ensino médio 

e estava ainda nos períodos iniciais do curso de licenciatura em Educação Física, e 

carregava comigo as características de um aluno do ensino médio. Conforme afirma 

Pimenta (2005, p. 20), “quando chegamos a um curso de formação inicial, trazemos 

conosco um saber sobre o que é ser professor, ou seja, as nossas experiências de aluno, 

e também sobre as nossas experiências socialmente acumuladas. Desta maneira o 

desafio dos cursos de formação inicial, é o de colaborar na mudança desta visão do ver 

um professor enquanto um aluno ao ver-se como professor”. Para isto só os 

conhecimentos anteriores não bastam. 

Desta maneira, via no projeto a chance de assimilar os conhecimentos adquiridos na 

graduação, aplicando-os na prática, acreditando assim, que o projeto propiciaria o 

melhor entendimento das teorias que eram passadas nas disciplinas do curso. Bem como 

contribuiria para a formação da minha identidade docente.     

Como forma de pensar nas contribuições do projeto para a carreira/identidade docente, 

buscarei aqui, utilizando a narrativa, expor as vivências e refletir sobre as experiências 

adquiridas durante os dois anos no Pibid. Procurando dar sentido ao vivido através das 

palavras, assim como exorta Larrosa, 
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Quando fazemos coisas com as palavras, do que se trata é de como damos 
sentido ao que somos e ao que nos acontece, de como correlacionamos as 
palavras e as coisas, de como nomeamos o que vemos ou o que sentimos e de 
como vemos ou sentimos o que nomeamos  (LARROSA, 2002, p.21) 

E como bem salienta Chiené (1986, pp. 132-133): 

[...] 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. 

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. Entenda-se como identidade o 

conceito de 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.”  

Este trabalho está organizado em uma ordem sistemática dos fatos. Primeiramente foi 

feita uma contextualização sobre o que é o Pibid bem como o seu subprojeto Pibid-

Linguagens e uma reflexão nas relações estabelecidas no projeto com os coordenadores, 

supervisores, bolsistas e alunos. Após este primeiro momento, o texto mostra o que foi 

planejado e desenvolvido nas intervenções na escola, traz também as contribuições do 

cotidiano na sala de aula para a constituição da minha identidade docente. Por fim, 
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retoma os objetivos do Pibid com a intenção de mostrar se foram atingidos e nas 

considerações finais retoma o que foi mais relevante na constituição da minha 

identidade docente.  

2. SOBRE O PIBID E O SUBPROJETO PIBID-LINGUAGENS  

O Pibid, financiado pela Capes3, foi criado pelo Ministério de Educação (MEC) em sua 

Secretaria de Educação Básica. Ele busca elevar a qualidade das ações acadêmicas 

voltadas à formação inicial de professores nos cursos de licenciatura das instituições de 

educação superior, assim como inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede 

pública de educação, promovendo a integração entre educação superior e educação 

básica. O programa visa também proporcionar aos futuros professores participação em 

experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 

interdisciplinar que busquem a superação de problemas de ensino-aprendizagem, 

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

desempenho da escola em avaliações nacionais, como Provinha Brasil, Prova Brasil, 

Saeb4, Enem5. Busca fazer com que os alunos dos cursos de licenciaturas participem do 

convívio escolar e, consequentemente, sintam-se motivados a lecionar na educação 

básica após licenciados. Também busca incentivar as escolas públicas de educação 

básica a tornarem-se protagonistas nos processos formativos dos estudantes das 

licenciaturas, mobilizando seus professores formadores auxiliares dos futuros 

professores. Assim como, valorizar o magistério, por meio de incentivos aos estudantes 

que optam pela carreira docente.  

Este é um projeto de âmbito nacional.  Dentro deste existe o projeto institucional da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) em que se encontram vários subprojetos 

dos cursos de licenciaturas inscritos e contemplados. Dentre eles, encontram-se os 

subprojetos de Educação Física e de Letras-Portugues. Os coordenadores desses dois 

subprojetos foram estimulados, pela coordenadoria institucional do Pibid/UFES, a 

                                                 
3 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

4
 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

5
 Exame Nacional do Ensino Médio 
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pensar o funcionamento desses de forma conjunta e interdisciplinar. A partir de então, 

começou-se a pensar o Pibid Linguagens (Pibid-L). 

O Pibid-L é um projeto interdisciplinar que reuniu as licenciaturas de Letras Português 

(LP) e Educação Física (EF). Composto por trinta e dois licenciandos6, sendo, dezesseis 

de cada umas das duas licenciaturas, que atuam em quatro escolas da rede pública7 de 

ensino do Estado do Espírito Santo; quatro supervisores, sendo um por escola8 e por fim 

dois coordenadores, professores da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 

sendo um para cada uma das licenciaturas contempladas. A todos estes eram garantidos 

bolsa mensal.  

Essa composição descrita acima era apenas do número de participantes com bolsa. 

Havia mais um coordenador e um licenciando ambos de EF e um coordenador de 

Letras, que participavam do projeto de forma voluntária. 

“Os contornos deste subprojeto estão traçados de acordo com o princípio da 
cooperação entre a universidade e a rede pública de ensino, que inspira o 
Pibid, e em conformidade com os termos do convênio celebrado entre a 
Universidade Federal do Espírito Santo e da Secretaria Estadual de Educação 
do Espírito Santo em favor da promoção da melhoria nas condições de 
formação acadêmica em seus respectivos níveis de ensino. Quanto à 
formação dos licenciandos, trata-se de proporcionar-lhes a oportunidade de 
construir desde o princípio de sua formação um programa de ensino de 
linguagens, numa perspectiva que não isola o aspecto formal de seus vínculos 
sociais e subjetivos para tratá-las como objetos de aprendizagem, mas, ao 
contrário, considera ser a linguagem idêntica aos próprios sujeitos em 
transformação nos processos de conhecimento e nas experiências da vida. 
Quanto aos professores da escola e da universidade entendemos este projeto 
como um lugar de formação continuada. Ou seja, que nossas ações produzam 
um processo de retroalimentação das reflexões em torno da dinâmica escolar, 
para assim estabelecer um repensar permanente do espaço escolar como 
sentido e fonte de conhecimento para a formação e prática docente, 
superando a hierarquia que se estabelece sobre a relação teoria e prática e 
universidade e escola.” 
(EDITAL Nº 02/2009 – CAPES/DEB Detalhamento de SUBPROJETO 
Educação Física p. 1 e 3.) 

 

                                                 
6    Como esses licenciandos recebem bolsas mensais, vai ser comum me referir a estes como bolsistas. 

7
  Três destas escolas eram da rede estadual e uma da rede municipal de Vitória. 

8    Era permitido apenas um supervisor por escola, devendo ser, duas escolas com supervisores de EF e 
duas com supervisores de LP. 
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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 integrantes de 

uma área comum, a da linguagem, em uma dinâmica inovadora. A pretensão do projeto 

é: 

(...) [propor] atividades que tenham como ponto principal de apoio a 
Linguagem, amplamente considerada em suas manifestações verbal e não 
verbal. [Portanto, a direção que se define como prioridade é a] de que “ler” e 
“escrever”, qualquer que seja o sistema de significação em que se realizem, 
são ações de fundamental importância para a ampliação do universo cultural 
dos sujeitos e consequentemente para o fortalecimento de relações mais 
justas e libertas em sociedade  (CAPARRÓZ et al, 2009, p. 1-2) 

  

Pensando assim, a EF se encarregaria de fazer a leitura não verbal, de maneira que essa 

leitura seria feita através da linguagem que o corpo transmite. Sendo assim, nós já 

tínhamos uma tocante para construirmos propostas de intervenções interdisciplinar entre 

as duas disciplinas em questão. 

3. AS RELAÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO 

Tínhamos como principio norteador das práticas no Pibid Linguagens a pesquisa ação, 

desta forma, acredito que seja de fundamental importância citar como era a relação entre 

esses sujeitos envolvidos no projeto. Uma vez que, de acordo com esse princípio a 

relação entre esses, que estão ligados ao processo educacional, influencia neste processo 

de ensino e aprendizagem e no resultado final desse processo. 

3.1 DA CONVIVÊNCIA COM OS COORDENADORES 

Como toda e qualquer relação entre seres humanos, esta relação não se deu somente de 

momentos harmoniosos tiveram vários momentos distintos. Alguns alegres, outros 

estressantes, alguns de desafio que superamos juntos, etc. 

Lembro-me que no inicio do projeto criou-se um desconforto muito grande devido ao 

fato de sempre que fazíamos as tarefas propostas no primeiro semestre de 2010 e as 

leváva-mos nas reuniões para exposição/apresentação do que fizemos. O desconforto foi 

pelo fato de que a nossa falta de experiência nos deixava sempre nervosos e ansiosos 
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para fazer da melhor forma possível o que nos era proposto. Ocorria que essa falta de 

experiência fazia com que as nossas tarefas não estivessem de acordo com o 

pensamento idealizado das tarefas pelos nossos coordenadores. Assim, nossos trabalhos 

sempre sofriam duras criticas (na visão dos bolsistas). O que acabava por nos deixar 

desmotivados com o que estávamos achando ser o melhor a ser feito dentro dos nossos 

poucos conhecimentos. 

Lembro-me também, de um episodio que ocorreu em uma das nossas reuniões quando 

fomos questionar esse fato de que estávamos fazendo aquilo que conseguíamos de 

melhor e que a maneira em que eram feitas as criticas, não estava sendo de uma forma 

construtiva. Queríamos deixar bem claro que o problema não era o que estava sendo 

criticado, mas sim da maneira como vinham essas críticas. Fomos mais uma vez 

questionados a respeito de que, segundo eles, “estávamos mimados e acostumados a ter 

tudo pronto dentro da universidade” e que isso fazia com que não aprendêssemos a 

ouvir criticas. Isso gerou um grande desconforto e um conflito de palavras: 

Coordenadores x Bolsistas, de maneira que cada uma das partes procurava expor e 

defender a sua idéia. Após esse conflito, pelo menos uns três ou quatro bolsistas dos 

dois cursos resolveram deixar o projeto. 

Mas essa relação não se deu somente de forma conflituosa. Tivemos vários momentos 

de construção e pensamento conjunto. Como por exemplo, as construções dos artigos 

para apresentarmos nos dois congressos estaduais do Pibid, além do incentivo para 

escrevermos artigos e que fossemos apresentar nos congressos importantes de cada área. 

Além desses momentos os coordenadores se colocavam a nossa disposição para 

marcarmos reuniões e colocarmos as nossas duvidas ou indagações a respeito das 

tarefas que nos eram solicitadas e de desafios que estávamos passando no cotidiano das 

intervenções escolares. Um exemplo deste último foi quando os procuramos para 

superarmos o desafio de ter duas turmas de 5ª serie, muito distintas, e por isso o 

planejamento que dava certo com uma turma, não dava na outra. Fomos orientados a 

pensar essas duas turmas de formas diferentes e trabalhar no sentido de desenvolver a 

autonomia na turma que era tida como turma problema. 
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Diante dos fatos ocorridos nessas relações, sejam elas harmoniosas ou nos momentos de 

conflito. Durante esses dois anos no projeto, o que fica de aprendizado é que devemos 

pensar os desafios sempre como algo natural do processo e que devemos enxergá-lo, 

sempre na perspectiva de algo a ser superado. 

Desta relação, podemos destacar que nós enquanto alunos/professores em formação 

devemos superar esses desafios sempre objetivando o aprendizado para as nossas ações 

futuras como professor. Neste sentido devo dizer que os professores em formação 

devem sempre observar os “conflitos” como um aprendizado didático a ser seguido, ou 

não, nas suas aulas. De modo que,   

[...] o pensamento do professor adquire um papel relevante, na medida em 
que condiciona em múltiplos sentidos sua atividade profissional. Esta não 
pode ser entendida sem fazer referência aos marcos de interpretação da 
realidade a partir dos quais é configurada e que, por sua vez, são modificados 
como conseqüência da própria atuação e da leitura que dela faz o docente. 
Não se trata tanto de aprender – e, portanto, de ensinar – repertórios de 
condutas consideradas indispensáveis para enfrentar uma situação educativa e 
desenvolver-se nela adequadamente, como de capacitar aqueles que ensinam 
para interpretar os parâmetros dessa situação, diagnosticá-la 
convenientemente e tomar as decisões oportunas para assegurar o bom 
andamento dos processos de ensino e aprendizagem (MAURI; SOLÉ, 1996, 
p. 408) 

Pensando assim, posso dizer que o professor em formação se utiliza das atitudes de seus 

professores e, como consequência, formam a sua própria didática.  

3.2 DA CONVIVÊNCIA ENTRE OS BOLSISTAS 

No inicio a relação que se estabelecia entre esses sujeitos estava diretamente ligada a 

sua área graduação (Letras ou EF), isso se deve ao fato de que existiam várias pessoas 

que estavam na mesma turma dos seus respectivos cursos, fazendo com que tivessem 

mais afinidades entre si. Embora tivesse ocorrido o primeiro momento de aproximação 

entre os dois grupos, era inevitável essa divisão, devido à falta de convivência e de 

afinidade entre os sujeitos. Era facilmente identificado pelo layout que a sala ficava nas 

reuniões, onde quem tinha mais afinidade sentava-se próximo um do outro.   

Essa relação mudou quando nos dividimos por escola e começamos a fazer nossos 

trabalhos de aproximação da escola no primeiro semestre de 2010. Essas relações iam 
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mudando devido à necessidade de nos reunirmos recorrentemente para executarmos 

nossas tarefas.  

Através dessas necessidades estabeleceu-se então, uma maior interação entre os dois 

cursos. Embora tenha mudado alguma coisa no layout da sala, os grupos que foram 

citados no inicio, não deixaram de existir. 

Na escola onde eu atuava, tínhamos uma relação muito boa uns com os outros. Acredito 

que o respeito às opiniões, e a própria divergência de opinião que surgia nas nossas 

reuniões, era muito rica e fazia com que construíssemos cada vez mais 

democraticamente as nossas propostas.  

Por falar em reunião, considero isso, uma característica marcante do nosso grupo da 

escola. Era muito frequente fazermos reuniões para o melhor dialogo e resolução dos 

contra tempos que apareciam. Pensando a escola como um lugar de relações 

imprevisíveis, acredito que isto contribuirá para a melhor articulação com outros 

professores, objetivando uma resolução de problemas em conjunto.  

Outra característica muito marcante dos bolsistas da nossa escola é que tínhamos a 

colaboração efetiva de todos. Essa característica facilitava bastante na execução das 

nossas tarefas. Sempre dividíamos e delegávamos as tarefas para cada um fazer e 

estabelecíamos um prazo para que elas fossem cumpridas, para juntarmos tudo e 

coletivamente chegar a um trabalho final.  

Essa relação entre os oito bolsistas da minha escola facilitava na hora das nossas 

intervenções, pois, sempre nos ajudávamos no sentido de dizer ao outro o que poderia 

ter melhorado, como melhorar, além de juntos, tentarmos chegar a algumas conclusões 

sobre o comportamento dos alunos em determinados momentos e a que postura tomar 

diante de tais fatos. 

3.3 DA CONVIVÊNCIA COM OS SUPERVISORES 

Ao trazer neste tópico o título com a idéia de mais de um supervisor na escola, já está 

demonstrando um problema encontrado nesta relação.  
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No processo de escolha desse supervisor, um dos pré requisitos era que ele fosse efetivo 

na escola. Como na minha escola a professora efetiva que iniciou o projeto conosco 

precisou se afastar da escola por motivos de saúde foi uma professora de designação 

temporária que assumiu esse papel. Até ai, não existia nenhum problema, uma vez que a 

professora que nos supervisionava, era totalmente dispostas a cumprir suas funções e 

ajudar a nos inserir no ambiente escolar. Sempre contribuía com a sua experiência de 

docência. Ao final do ano essa nossa supervisora não permaneceu na escola, 

necessitando assim que fosse feita a troca de supervisor. 

O supervisor que entrou no ano de 2011 demorou um pouco pra entender o objetivo do 

projeto, mas também foi muito importante para as nossas intervenções durante o ano 

mencionado. Fizemos as intervenções nas turmas que ele lecionava. Facilitando assim a 

maior adequação do conteúdo programado por ele e a maior adequação a nossa proposta 

de intervenção. Assim como a supervisora do ano passado estabelecemos uma ótima 

relação com ele também.  

Devido o fato de poder existir um supervisor por escola e pelo fato de que este pudesse 

ser apenas de português, na escola em questão, tivemos alguns desafios de fazer com 

que esses supervisores entendessem as nossas propostas com as especificidades da 

educação física. Às vezes essa contribuição, com as suas experiências docentes, não se 

faziam construtivas a nos da EF, tendo em vista que, eles não possuíam uma experiência 

do cotidiano das aulas de educação física e, por isso, muitas vezes não conseguiam nos 

auxiliar no que diz respeito a metodologia mais adequada ou o melhor conteúdo a ser 

trabalhado (não deve ser creditada a culpa a eles, pois são professores de português e 

não tem essa obrigação em saber sobre as especificidades da EF). Neste sentido, 

acredito que seria muito importante se tivessem um supervisor de EF e um de Português 

para cada escola. 

As relações que se estabeleceram com esses supervisores, foram fundamentais, pois, 

eles estavam diretamente ligados ao cotidiano escolar que estávamos inseridos, e 

conheciam os possíveis desafios que surgiriam com a nossa proposta de intervenção, 

embora essa contribuição fosse mais rica para o cotidiano das aulas de português. Para 

nós da EF, foi importante no sentido de que o conhecimento que eles possuíam sobre os 
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alunos e sobre a escola nos facilitou a adequar as nossas propostas e resolver alguns 

eventuais problemas. Propiciaram a nós total autonomia nas nossas intervenções. 

Vale destacar desta relação o entendimento desses supervisores dos objetivos do Pibid, 

fazendo com que nos sentíssemos sempre sujeitos atuantes no ambiente escolar e não 

meros estagiários que estavam ali para dar aula de reforço, como éramos vistos no 

inicio. 

3.4 DA CONVIVÊNCIA COM OS ALUNOS 

A interação professor-alunos é um aspecto fundamental da organização da 
“situação didática”, tendo em vista alcançar os objetivos do processo de 
ensino: a transmissão e assimilação dos conhecimentos, hábitos e habilidades 
(LIBÂNEO, 2008, p. 249) 
 

Durante as intervenções, procurávamos estimular a autonomia dos alunos, pois 

sabíamos que era muito importante a participação do mesmo no processo de ensino-

aprendizagem. Tentávamos de maneira democrática ouvi-los e ser ouvidos. Essa relação 

não se deu de forma harmoniosa. 

Era comum o estranhamento dos alunos as nossas propostas, pois a todo o momento, 

tentávamos fazer com que eles fossem sujeitos do processo, estimulando - os a 

participar ativamente das aulas. Esses alunos embora soubessem dos objetivos do 

projeto, conhecessem e tivessem participação na construção das nossas propostas, 

muitas vezes, apresentaram resistência em fazer as atividades propostas. 

Ao pensarem desta forma, os alunos nos testavam o tempo todo questionando-nos a 

respeito da nota que seria atribuída nas atividades, dizendo que só fariam a atividade se 

valesse nota. Diante disto pensamos no que os professores, que cederam suas aulas, 

falaram conosco da atribuição de nota na participação das aulas para que assegurasse o 

maior envolvimento dos discentes. Não concordamos no início. Mas vimos, a partir de 

tal fato, que seria necessário, já que os alunos demonstraram que só participariam se 

“valesse nota”. 

Com isso, chegamos à conclusão que os discentes estavam “acostumados” com as aulas 

tradicionais, e quando se deparam com aulas diferentes a tendência do qual estão 
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habituados, não são receptivos, isto é, respondem a essas aulas com certa resistência. 

Isso afeta aos professores, desmotivando-os na construção de futuras aulas.  

Apesar disso, percebemos o quanto é importante o professor não desanimar e não se 

acomodar em sua prática de ensino, ele deve sempre buscar a inovação, tornando-a 

atrativa a fim de que os alunos possam sentir-se motivados e perceberem o quanto é 

significativo participarem da construção do seu próprio conhecimento. 

Apesar dessas questões, acreditamos que o ambiente escolar é um dos fatores 

fundamentais para a formação do aluno. Por isso, tentamos de todas as formas atrair a 

atenção do aluno para nossos conteúdos, que foram além da “educação bancária”, tão 

criticada por Paulo Freire, uma vez que, ouvíamos aos alunos. Para tanto, procuramos 

desenvolver assuntos e problematizações que nos faziam entrar no mundo desses 

adolescentes, com o intuito de formá-los, também, como cidadãos. 

Trabalhamos para que os alunos reconhecessem a necessidade de conhecer mais sobre 

os conteúdos tematizados, tornando-os participativos do processo. Ficamos satisfeitos 

com algumas respostas desse processo, pois, alguns alunos se interessaram em 

participar, vivenciar e discutir para além do conteúdo trabalhado. Esse sentimento é 

apresentado, também, por Meirieu: 

[...] mais difícil de suportar que o peso da administração, é a ingratidão de 
nosso alunos: pois, ainda que preserve a esperança secreta de que um dia as 
coisas mudem, todo professor percebe a impaciência com que seus alunos 
aguardam a hora do recreio. Ele espera secretamente – e quase sempre em 
vão – que um discípulo venha lhe dizer baixinho: “Ainda não, professor, é 
melhor continuar aquela nossa discussão...” (MEIRIEU, 2006, p. 26) 

Quanto à influência do professor na história pessoal do aluno Freire enfatiza: 

[...] o professor autoritário, o professor licencioso, o professor competente, 
sério, o professor incompetente, irresponsável, o professor amoroso da vida e 
das gentes, o professor mal-amado, sempre com raiva do mundo e das 
pessoas, frio, burocrático, racionalista, nenhum deles passa pelos alunos sem 
deixar sua marca (FREIRE, 1996,p.96) 

Todo professor espera contribuir o máximo na formação dos seus alunos, sabemos que 

não conseguimos contribuir como gostaríamos na vida de todos, mas o verdadeiro 
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professor sempre trabalha com a intenção de deixar o melhor de si e do seu 

conhecimento aos seus alunos. 

3. O QUE FOI DESENVOLVIDO 

O início das atividades do Pibid-L, durante o primeiro semestre de 2010, foi marcado 

por estudos coordenados pelos professores universitários e supervisores que 

possibilitaram tanto aos bolsistas de EF imergir no universo de Letras, quanto às 

bolsistas de Letras no universo de EF. Foram promovidas diversas atividades, como por 

exemplo, oficinas sobre o futebol e oficinas de leituras, com o intuito de mostrar a todos 

nós, os trinta e dois bolsistas, como é possível a aproximação dessas duas áreas através 

dos tipos de linguagens que são peculiares e característica de cada uma das áreas. A EF 

com a linguagem corporal enquanto forma de expressar-se e Letras com a linguagem 

verbal e suas formas de demonstrar expressões. 

Além desse primeiro momento em que vimos que era possível estabelecer uma relação 

entre essas duas disciplinas, foram promovidas algumas dinâmicas, em que nós 

precisávamos dizer o que pensávamos a respeito da área ao qual não fazíamos parte e 

dizer como achávamos que eram as pessoas que estudavam nas determinadas áreas. Este 

momento, a meu ver, foi muito importante, pois permitiu a quebra de paradigmas que 

existe de cada área, fazendo com que passássemos a conhecer melhor e ter outra visão 

sobre elas. 

Aliado a esses primeiros encontros de estudos, tivemos um acompanhamento teórico 

sobre a pesquisa-ação. Por acreditar que todo conhecimento deve ser adquirido de 

maneira investigativa, adotamos a pesquisa-ação como procedimento fundamental para 

o desenvolvimento do projeto. 

  
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. 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 (CONTRERAS 
DOMINGO, 1994, p. 14, tradução nossa) 
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Fazendo uso da pesquisa-ação que segundo CONTRERAS (1994), é uma forma de 

entender a prática docente e através daí tentar melhorá-la, buscando as possibilidades 

dentro da realidade dos envolvidos, construímos nossos planejamentos envolvendo a 

participação de todos que estavam ligados a escola e que, de certa forma, pudessem 

influenciar nas nossas intervenções. Sendo assim, por meio de visitas e observação, 

aplicação de questionários aos professores e alunos da escola, entrevistas com os 

profissionais do setor pedagógico e com o corpo gestor, adentramos o espaço escolar 

com o intuito de entender a realidade e a dinâmica em que a escola funcionava. Com as 

respostas obtidas neste primeiro contato com a escola, estabelecemos um diagnóstico e 

identificamos a cultura como um ponto comum na fala dos sujeitos desta. 

Pensando em resolver esse tal problema da cultura, que uma parte dos envolvidos dizia 

se interessar por propostas culturais e a outra parte dizia que estes não se interessavam 

por cultura. Começamos a pensar a nossa proposta para intervenção, que teve como 

tema “Cultura afro-brasileira no âmbito escolar”, com o objetivo de se construir um 

projeto interdisciplinar entre as duas licenciaturas (como estava proposto no edital da 

Capes) e também com o objetivo de atender a Lei nº 10.6399, que torna obrigatório o 

ensino da história da África e dos Afro-brasileiros no currículo da educação básica. O 

que pretendíamos era trabalhar a cultura afro-brasileira em suas mais variadas práticas, 

buscando partir, inicialmente, de uma abordagem histórica desta como elemento 

fundamental na formação de nossa identidade nacional. 

Após chegarmos ao tema citado acima, começamos a pensar as nossas aulas para o 1º 

ano do ensino médio. Porém, a pouca experiência que possuíamos, enquanto 

graduandos que adentravam o espaço escolar, era sempre notada. Tínhamos muita 

dificuldade em planejar as aulas para as nossas especificidades (Educação Física e 

Letras), dentro do tema em questão. A dificuldade era ainda mais percebida quando 

tínhamos que pensar no alcance da interdisciplinaridade. Diante de tais obstáculos nós 

nos sentíamos desafiados e cada vez mais motivados a pensar em como alcançar 

resultados para tais dificuldades.  

                                                 
9  Em 2003 foi sancionada a Lei nº. 10.639, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº. 9394/1996) e 

tornou obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira na educação básica 
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De acordo com o documento referente às Orientações Educacionais Complementares 

aos Parâmetros Curriculares Nacionais (Linguagens, Códigos e suas tecnologias), 

No ensino médio, é desejável que o jovem prossiga construindo sua 
identidade tomando como base não só os valores de sua família e de seu 
círculo social, mas também os produtos culturais que se encontram à sua 
disposição, veiculados por algum tipo de linguagem. 
Ao eleger o rap como uma forma de manifestar-se cultural e socialmente, por 
exemplo, o jovem está buscando algo com que se identifique. Ainda que essa 
seja uma busca legítima, ela não é única. Cabe à escola ampliar a oferta de 
produtos culturais para que o jovem conheça outras manifestações da cultura, 
pouco presentes em seu cotidiano imediato (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, [s.d.], p. 65) 

Pensando nisso, o que esperávamos dessa proposta era que, além de, o aluno entender a 

cultura afro-brasileira como elemento fundamental na formação de nossa identidade 

nacional. Ele também tivesse um enfoque em conteúdos que estavam propostos nas 

orientações curriculares para o ensino médio. Fazendo com que essa temática permitisse 

desenvolver diversas atividades ligadas à leitura e à escrita e às diferentes formas de 

expressão corporal que se relacionam com a constituição histórica da cultura corporal 

atual. Com isso aproximaríamos nossas atividades dos objetivos propostos para o ensino 

de EF e Letras, conforme as orientações educacionais complementares aos parâmetros 

curriculares nacionais para o ensino das duas disciplinas. Em relação à disciplina de 

Língua Portuguesa, 

[a] formação do aluno deve propiciar-lhe a compreensão dos produtos 
culturais integrados a seu(s) contexto(s) – compreensão que se constrói tanto 
pela retrospectiva histórica quanto pela presença desses produtos na 
contemporaneidade. A observação de que os valores presentes em cada 
momento histórico são variáveis pode conduzir com mais consistência à 
aceitação de determinados produtos levando em conta seu contexto. Por 
exemplo, esse conceito será útil para o aluno analisar a mudança de sentido 
de algumas palavras ou expressões de uma época para outra (com o apoio de 
dicionários específicos e a leitura de textos datados) (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, [s.d.], p.69) 

Em relação à disciplina de Educação Física,  

(...) as práticas corporais são aquelas que se apresentam na forma de jogos, 
brincadeiras, ginásticas, lutas, esportes, danças e expressões alternativas. A 
todo esse conjunto de atividades, culturalmente produzidas e historicamente 
situadas, convencionou-se chamar de cultura corporal.  
[...] Cabe ao professor de Educação Física problematizar, interpretar, 
relacionar, compreender com seus alunos as amplas manifestações da cultura 
corporal e, dessa forma, facilitar a aprendizagem de competências que levem 
o jovem e o adulto a analisar e sintetizar uma partida, um espetáculo de 
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dança, a ocorrência de violência e a presença de anabolizantes no esporte, 
entre outros temas igualmente importantes (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 
[s.d.], p.146) 

Fomos pegos de surpresa quando iríamos, efetivamente, colocar em prática nosso 

planejamento. Em função do ano letivo em andamento a proposta não pode ser 

executada. Esbarramos no impedimento, por parte da professora de português que nos 

cederia às aulas para a aplicação do Projeto. A mesma já estava com o conteúdo em 

andamento e não poderia interrompê-lo, tornando-se inviável o inicio da nossa 

intervenção. Desta forma as bolsistas de Letras tiveram que se adequar ao conteúdo que 

estava sendo trabalhado pela professora que era o Humanismo. E nós da Educação 

Física, ficamos sem saber o que fazer, uma vez que, a escola passava por constantes 

mudanças de professor de EF e não tínhamos como saber qual o conteúdo o professor 

iria trabalhar e muito menos conseguiríamos mostrar o nosso projeto sobre a cultura 

afro-brasileira.  

Diante disso, precisamos repensar e fazer reformulações nos plano de ensino e de aulas. 

Após reunião com os nossos coordenadores, fomos orientados a procurar quais eram os 

outros conteúdos que estavam propostos nas orientações curriculares para o ensino 

médio. A partir daí, decidimos trabalhar com o conteúdo jogos e brincadeiras, mas 

tivemos que repensar as estratégias do trabalho interdisciplinar. Durante esse processo 

para achar um ponto em comum entre os dois conteúdos, fomos muito questionados 

pelos nossos coordenadores, a respeito de que essa forma que estávamos querendo fazer 

com que a interdisciplinaridade fosse estabelecida, talvez estivesse muito forçada, e que 

por isso, nós da EF física estaríamos “reféns” da condição imposta pela professora de 

português.  

Passamos a pensar a interdisciplinaridade de acordo com o que está exposto no PCN:  

A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua 
individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das 
múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas as 
linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação e 
negociação de significados e registro sistemático dos resultados (PCN 1998, 
p. 89) 

 Desta maneira, ao fim dessa corrida à procura da interdisciplinaridade nos encontramos 

com o desejo de trabalhar "a construção histórica do corpo através dos jogos e 
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brincadeiras" utilizando como estímulo das aulas a pintura de Peter Bruegel na obra 

“Jogos Infantis” de 1560. Nessa obra pode-se observar mais de oitenta brincadeiras 

diferentes, sendo algumas delas existentes até hoje e outras cuja prática se perdeu com o 

tempo. Em alguns momentos vimos à interdisciplinaridade acontecer, principalmente no 

momento em que as bolsistas de letras trabalhavam o texto “Auto da Barca do Inferno” 

de Gil Vicente e a construção social do corpo era trabalhada na Educação Física.  

Neste sentido, posso dizer que não atingimos os objetivos como gostaríamos, pois o 

projeto não funcionou de forma integrada e consequentemente interdisciplinar. Mas, 

sempre buscávamos esse diálogo entre as duas disciplinas. 

No ano de 2011, trabalhamos com o 6º ano do ensino fundamental. Recuperamos o 

tema gerador do processo interdisciplinar “Cultura Afro-brasileira”, em suas mais 

variadas práticas, valendo-nos inicialmente, de uma abordagem histórica. 

Se no ano anterior encontramos muitas dificuldades para a construção da proposta, neste 

ano em questão, diferentemente, conseguimos construir-la com mais facilidade. Associo 

a essa facilidade alguns fatos, sendo eles, para mim, muito importantes neste processo. 

O primeiro é a experiência adquirida através das vivencias do ano anterior, o segundo é 

o fato de que já tínhamos uma proposta elaborada, um terceiro fato, que eu considero ter 

sido de grande relevância, foi o estudo que fizemos dos PCN´s (todos os ciclos) e das 

Orientações Curriculares do ensino médio10 e o quarto, associo as disciplinas que foram 

concluídas no curso, tendo em vista que passaram-se dois períodos da graduação de um 

ano a outro. 

Diante disto, o projeto foi planejado de acordo com os conteúdos dos PCN`s de 

Educação Física e Letras Português do 2° Ciclo do Ensino Fundamental. Com o projeto, 

o que esperávamos era criar situações que possibilitassem aos alunos aprender e realizar 

atividades rítmicas e expressivas; conhecer as classes gramaticais; ter contato com 

                                                 
10  No final do Ano de 2010 recebemos dos nossos coordenadores a tarefa de estudar sobre os PCN´s 

todos os ciclos e as Orientações Curriculares do ensino médio. A nossa tarefa consistia em nos 
prepararmos através deste estudo para uma apresentação oral para todo o grupo. Desta maneira, 
dividiu-se os ciclos dos PCN´s e as orientações, sendo que cada escola ficava responsável por um 
destes e deveria cumprir a tarefa nos moldes citados anteriormente. 
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poemas e possuir a capacidade de interpretação de textos; conhecer melhor o corpo por 

meio das influências musicais africanas, e através da cultura corporal como linguagem, 

ampliar, estabelecer e reconhecer valores históricos e culturais afro-brasileiro. 

Acredito que no ano de 2011 conseguimos desenvolver o projeto interdisciplinar, por 

uma série de motivos: iniciamos as intervenções na escola utilizando o projeto Cultura 

Afro-brasileira; o início das intervenções estavam de acordo com o início do ano letivo; 

o professor supervisor é o mesmo que nos cedeu às aulas, e finalmente posso afirmar 

que nos sentimos um pouco mais amadurecidos para refletir sobre o tema de trabalho e 

nossa prática docente. 

Nas nossas intervenções tivemos algumas dificuldades em aplicar o que planejamos. 

Uma das coisas que nos dificultou foi à freqüência dos alunos nas aulas, pois quando 

trabalhávamos com uma atividade que necessitava de mais de uma aula, a continuação 

da mesma era prejudicada, ao passo que os alunos faltosos não conseguiam acompanhar 

a sequência do trabalho, atrasando aqueles que sempre estavam presentes.  

Outro ponto muito importante que dificultou as nossas intervenções foi à diferença entre 

as turmas trabalhadas. Adotamos por utilizar os mesmos recursos metodológicos nas 

duas turmas. Através disso, observamos que uma aula que dava certo em uma turma 

nem sempre dava certa na outra e vice versa. Diante de tal fato, tivemos que pensar em 

estratégias didáticas para o desenvolvimento das aulas e para a melhor assimilação dos 

alunos.  

No inicio, nos sentíamos angustiados por tal fato, pois não sabíamos como era possível 

ministrarmos um mesmo conteúdo para turmas diferentes, ou seja, aplicaríamos para um 

mesmo assunto metodologias diferentes. Recorremos ao texto “Uma didática para 

Pedagogia Histórico-crítica” de Gasparini, que nos auxiliou nessa nova jornada de 

criação de novas didáticas ou metodologias para as diferenças das turmas. 

Consideramos tal fato, um desafio, já que  

Essa metodologia dialética do conhecimento perpassa todo o trabalho 
docente-discente, estruturando e desenvolvendo o processo de construção do 
conhecimento escolar, tanto no que se refere à nova forma de o professor 
estudar e preparar os conteúdos e elaborar e executar seu projeto de ensino, 
com as respectivas ações dos alunos. A nova metodologia de ensino-
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aprendizagem expressa a totalidade do processo pedagógico, dando-lhe 
centro e direção na construção e reconstrução do conhecimento. Ela dá 
unidade a todos os elementos que compõem o processo educativo escolar 
(GASPARINI, 2007, p. 5) 

Diante disto, observamos que o plano de aula deve ser pensando para o aluno e não o 

aluno para o plano de aula. 

Durante as nossas intervenções, percebíamos nos alunos algumas questões de 

desrespeito uns com os outros e conosco. De certa forma, isso influenciava no 

andamento das aulas, muitas vezes, tínhamos que interromper a aula por esses motivos. 

Desta maneira, com o intuito de não abusar da autoridade de professor, como bem 

salienta Fleuri (1997): 

[...] prática pedagógica autoritária acaba gerando situações de conflito, 
prejudicando o relacionamento de professor e aluno. O primeiro faz da sala 
de aula um local onde tudo é estabelecido por ele e pelas normas da 
instituição, acatadas passiva e comodamente, vendo o aluno como um 
receptor de conhecimentos; neste caso não há espaço para discussão, nem 
momento para esclarecimento de dúvidas.  

Problematizávamos com os alunos alguns temas transversais durante as aulas, como a 

falta de respeito, a competitividade e cooperação, etc. Ao final das aulas sempre 

fazíamos uma roda de conversa onde íamos contextualizando as questões que surgiam 

no decorrer das aulas. 

No desenvolvimento da proposta, os próprios problemas iam se transformando pela 

ação, que era informada pela reflexão e pelo estudo, gerando continuamente novas 

propostas de intervenção num processo cíclico em espiral, como explica CONTRERAS 

(1994), de maneira que a análise da prática deve-se ocorrer continuamente do seguinte 

modo, ação-observação-reflexão-nova ação. 

A Pesquisa-ação é sempre um processo contínuo em uma espiral de ação-
observação-reflexão-nova ação, etc. A análise da ação e da reflexão sobre ela, 
sobre os problemas apresentados, à luz daquilo que queremos, é sempre um 
processo interminável (CONTRERAS DOMINGO, 1994, p. 15, tradução 
nossa) 

Como havíamos planejado as aulas os conteúdos propostos funcionavam de forma 

integrada, de maneira que, estabelecemos sequência de aulas com os conteúdos de cada 
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disciplina. Sendo assim, as aulas que foram pensadas no plano de ensino eram 

constantemente reavaliadas e sempre que necessário eram modificadas.  

Como as nossas intervenções foram feitas no horário das aulas de português, muitas 

vezes conseguíamos trabalhamos os conteúdos da EF na sala de aula (como por 

exemplo, as aulas de instrumentos e ritmos) e outras vezes trabalhamos no pátio da 

escola (como por exemplo, as aulas de capoeira e jogos e brincadeiras). 

4. O QUE FOI PERCEBIDO NA SALA DE AULA E SUAS 

CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

DOCENTE  

Percebi que o professor deve estar o tempo todo atento a possíveis problemas que 

podem surgir. Neste sentido é sempre necessário que o professor tenha flexibilidade do 

planejamento. Vale destacar que caso precise usar dessa flexibilidade e ser criativo na 

aplicação do seu plano, não significa que ele foi mal planejado, pode até ser que sim, 

mas o importante do fato em questão é que o professor deve estar sempre preparado 

para um possível imprevisto que possa surgir, e cientes que esses imprevistos 

freqüentemente acontecem. Desta maneira tomo como base o cotidiano escolar citado 

por (GALLO, 2007, p. 21):  

[...] Podemos tomar o cotidiano da escola como o conjunto das coisas e 
situações que acontecem na sala de aula e para além da sala, na instituição 
escolar como um todo, e quero experimentar aqui a idéia de que os 
acontecimentos cotidianos em tal espaço são pedagógicos. Em outras 
palavras, na escola não se aprende apenas na formalidade da sala de aula, mas 
também na informalidade das múltiplas relações e acontecimentos que se dão 
no dia-a-dia da vida na instituição. 

Ao se pensar em práticas inovadoras de ensino é necessário ter em mente tudo aquilo 

que se faz presente no cotidiano escolar como fruto de um caminho já trilhado. Assim, 

todas as práticas, por mais inovadoras que sejam, não podem surgir do nada, devem ter 

sempre características do cotidiano, para a partir de uma visão crítico-reflexiva, analisar 

se tudo que já foi feito deve ser descartado ou o se tudo aquilo que vai ser feito será 

insuperável. Considero que o que já foi feito e que se constitui como rotina escolar não 

é imutável: deverá ser fruto tanto de problematizações para possíveis mudanças, quanto 
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base para práticas pedagógicas comprometidas. Pensando assim, estaria adaptado ao 

espaço escolar e às suas rotinas de funcionamento. 

As práticas docentes devem partir de dois pontos: daquilo que já foi construído 

anteriormente e do fato que, ao se pensar em trabalhar o novo, temos em mente que 

todas as novidades um dia virarão rotina e que nossas inovações pedagógicas poderão 

ser utilizadas como base ou referência para a prática de alguém, virando, assim, um 

caminho já trilhado. 

As vivências através das intervenções semanais na escola possibilitaram que pudesse 

apreender e compreender um pouco da dinâmica e do funcionamento da escola. 

Inúmeras foram às vezes que planejava uma aula pensando que iria dar certo, e quando 

chegava na escola para aplicar o plano, a aula não saia de acordo com o esperado, ou o 

contrário também acontecia, de pensar que a aula talvez não seria muito aceita pelos 

alunos, e ocorrer de a aceitação ser maior do que o esperado ao planejar. Para reforçar 

esta idéia Gallo afirma que:  

A emergência do cotidiano da escola, o acontecimento-cotidiano, é tudo 
aquilo que escapa de nosso planejamento, seja como professores, como 
gestores do processo educacional, como funcionários da instituição escolar, 
seja como pais. E a questão decisiva é: de que modo reagimos aos 
acontecimentos cotidianos? A resposta é de fundamental importância, pois 
esses acontecimentos são potencialmente situações formativas (GALLO, 
2007, p.24) 

O estranhamento a proposta de aula era frequente, uma vez que, as aulas não eram 

tradicionalistas e fugiam do que os alunos estavam acostumados a praticar nas aulas de 

Educação Física. 

A diferença entre as turmas também era um fator desafiador que teve que ser pensado 

no decorrer das intervenções, pois, os planejamentos eram feitos para serem aplicados 

nas duas turmas. 

É nesses momentos de reflexão que entra uma das contribuições do Pibid, pois no 

projeto fomos estimulados a refletir a nossa prática, fazendo com que nossas vivências 

fossem problematizadas para serem transformadas em experiências que ajudem na 
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resolução dos “problemas” constantes que surgem nas intervenções. Como já dizia 

Larrosa: 

A experiência é 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 (LARROSA, 
2002, p. 3) 
 

É esse amadurecimento que me faz pensar em quanto valeu a experiência no Pibid, pois 

através destas vivências, que foram sempre refletidas ao ponto de se tornarem 

experiências para resolver “problemas” cotidianos, nas intervenções e que contribuem 

para que eu possa desenvolver a minha didática e a minha identidade docente, como um 

professor que está ciente do que sempre lhe foi dito nas reuniões semanais do Pibid, 

“que a escola é um lugar de relações dinâmicas, complexas, imprevisíveis e caóticas”. 

5. O ALCANCE DOS OBJETIVOS DO PIBID 

Para falar sobre esse tópico é necessário rememorarmos os objetivos do Pibid. 

Conforme estão expostos no edital CAPES/DEB nº02/2009-PIBID de 2009 esse 

objetivos são: 

a) Incentivar a formação de professores para a educação básica, contribuindo 
para a elevação da qualidade da escola pública; 
b) Valorizar o magistério, incentivando os estudantes que optam pela carreira 
docente; 
c) Elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de 
professores nos cursos de licenciatura das instituições públicas de educação 
superior; 
d) Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 
educação, promovendo a integração entre educação superior e educação 
básica; 
e) Proporcionar aos futuros professores participação em experiências 
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 
interdisciplinar e que busquem a superação de problemas identificados no 
processo de ensino-aprendizagem, levando em consideração o IDEB e o 
desempenho da escola em avaliações nacionais, como Provinha Brasil, Prova 
Brasil, SAEB, ENEM, entre outras; e 
f) Incentivar escolas públicas de educação básica, tornando-as protagonistas 
nos processos formativos dos estudantes das licenciaturas, mobilizando seus 
professores como co-formadores dos futuros professores (Edital CAPES, 
2009, p.03) 
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Destacando a inserção dos bolsistas no ambiente escolar posso afirmar como foi útil a 

existência do Pibid. Embora no encontro estadual do Pibid11 houve relatos da existência 

de um conflito de interesses e necessidades em alguns projetos, ao ver de um lado 

professores supervisores cansados da prática docente e de outro, bolsistas que eram 

vistos como estagiários que adentravam a escola para uma simples substituição do 

professor. A escola onde eu atuava se diferenciou destes relatos ao obter alianças com 

professores supervisores que a todo tempo tiveram o cuidado de fazer cumprir os 

objetivos propostos pelo projeto. Desta forma, foi determinante para o alcance dos 

objetivos que os professores supervisores tenham entendido qual é a atribuição que o 

bolsista exerce na escola e dessem suporte para que isso acontecesse. Dando-nos 

autonomia e construindo junto ao corpo pedagógico da escola, uma visão nossa, 

enquanto professores em formação nos diferenciando dos outros apenas no fato de ainda 

não possuirmos o diploma. 

A aliança feita com esses professores supervisores permitiu que, ao mesmo tempo em 

que ajudavam na nossa inserção no cotidiano escolar, eles também se aproximavam 

daquilo que era aprendido por nós no curso superior, havendo uma constante tentativa 

de aproximação da educação básica com o ensino superior.  

Também pode-se destacar que essa relação foi importante para que nós, percebêssemos 

nossa função dentro da sala de aula, nos dando liberdade para agirmos com os alunos, 

capacitando-nos, como protagonistas daquilo que era desenvolvido. Sendo assim, 

proporcionou a nós participação e criação de experiências metodológicas e práticas 

docentes de caráter inovador e interdisciplinar buscando a superação de problemas 

identificados no processo de ensino-aprendizagem, como estavam expostos nos 

objetivos do Pibid no edital da capes de 2009. 

Em um dos objetivos que foram expostos no edital, o Pibid se evidencia como um 

programa que leva qualidade para a educação na escola. Mas afirmar que através dele 

haverá uma melhora nos indíces do Ideb e provinha Brasil, entre outros, é precoce por 

alguns motivos. A nossa inserção na escola se dava apenas duas vezes na semana. Não 

                                                 
11  Questão discutida no Congresso Estadual do PIBID, na UFES, em outubro de 2010. 
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lidávamos com o aluno como uma aula de reforço, mas de outra maneira tentamos 

através da realidade do discente possibilitar uma visão crítica e emancipada de mundo 

para formação da identidade dele.  

Nos objetivos em que tratam da formação do bolsista para a educação básica, acredito 

que da maneira em que ocorreu o projeto, esses objetivos foram alcançados, uma vez 

que, durante os dois anos no projeto, eu fui me percebendo cada vez mais motivado e 

preparado para atuar na educação básica. Não que eu esteja pronto, mas sim, mais 

experiente para encarar o outro lado da sala de aula por onde eu passei muito tempo da 

minha vida escolar como aluno. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao pensar em práticas pedagógicas inovadoras, temos que ter em mente que tudo que 

hoje se apresenta como novo, um dia se tornará “velho” e “defasado”, com isso, o 

professor deve estar ciente de que suas práticas pedagógicas, por mais inovadoras que 

sejam, deverão ser repensadas continuamente. 

Aprendi que a interdisciplinaridade é importante para o melhor aprendizado do alunos, 

mas essa interdisciplinaridade não deve ocorrer de forma forçada. A melhor maneira de 

estabelece – lá é com projetos que existam um tema gerador e os conteúdos das 

disciplinas façam menção a este tema sem perder o foco das suas particularidades. 

Vale destacar aqui, a importância de o professor sempre analisar e refletir a sua prática 

para chegar a uma nova ação. Diante disto, acredito que as teorias estudadas nas 

disciplinas da graduação, que cursei no período do projeto, serviram como base para o 

inicio da reflexão na prática, tendo em vista que, assim como Caparroz e Bracht (2007) 

entendo “que o professor não deve aplicar teoria na prática e, sim, (re)construir 

(reinventar) sua prática com referência em ações/experiências e em reflexões/teorias. É 

fundamental que essa apropriação de teorias se dê de forma autônoma e crítica [...]”. 

Neste sentido observei que o professor deve apoiar-se nas teorias como uma base para 

sua reflexão que ocasionará em uma “nova” (ou não) ação. 
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Se tratando das disciplinas obrigatórias na formação inicial, acredito que elas e o Pibid-

Linguagens funcionaram como uma via de mão dupla. Sempre me apoiava nas 

discussões das disciplinas para resolver situações cotidianas nas intervenções da escola 

e o inverso também acontecia, era muito comum utilizar as vivencias do Pibid-

Linguagens nas discussões em sala de aula e nas intervenções dos estágios 

supervisionados. Neste sentido, acredito que o momento vivido no Pidi-Linguagens em 

conjunto com as disciplinas vividas até aqui, contribuíram para uma melhor assimilação 

dos conteúdos que se entrelaçavam em uma forma dialética.     

Pensando e analisando as vivencias no cotidiano escolar que tive durante os dois anos 

no projeto, percebi que nós professores, não devemos nos frustrar quando uma aula não 

sai do jeito que planejamos, pois a escola é lugar dinâmico onde as coisas mudam a 

cada minuto e, por isso, se hoje a aula não deu certo, eu devo pensar os motivos e 

refletir sobre eles para as minhas futuras aulas. 

Pensar a escola como um ambiente complexo, me faz concluir que não devemos esperar 

facilidade nas relações que se estabelecem neste ambiente, uma vez que, ele é 

constituído por sujeitos de diferentes características necessitando, por tanto, saber lidar 

com as diferenças sempre pensando nas potencialidades de cada um para a melhor 

relação e o melhor aprendizado. 

Inúmeras vezes fomos para a escola com uma super expectativa ou até mesmo uma 

baixa expectativa a cerca das aulas que ministramos. Como consequência disso, sempre 

fomos surpreendidos, pois a imprevisibilidade do cotidiano escolar, na maioria das 

vezes, quebrava as nossas expectativas, fazendo com que, o contrário, a nossa 

expectativa acontecesse, ou seja, às vezes pensamos que a aula não iria dar certo e dava 

muito certo e às vezes pensamos que a aula iria dar certo e não ocorria desta forma. 

Com isso, posso dizer que, o Pibid contribuiu muito para a minha constituição docente. 

Afirmo isto, pois me sinto mais preparado para encarar os desafios que surgem nas 

relações caóticas do cotidiano escolar. Neste sentido, posso dizer que não ficarei muito 

assustado ao chegar à escola e me deparar com um lugar caótico onde a cada minuto 

surge uma demanda diferente e quase nunca as coisas estão em seus devidos lugares. Ao 
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invés de me assustar, me sinto motivado a pensar essas relações caóticas como desafios 

a serem superados. 

Sendo a identidade “um processo de construção do sujeito historicamente situado”, 

considero que tudo que foi feito, contribuiu para a minha identidade docente. Neste 

sentido, posso dizer que a minha identidade docente hoje é de um professor que está 

apto a enfrentar os desafios do cotidiano escolar motivado e ciente de que no processo 

de ensino e aprendizagem, o professor não deve ser somente o sujeito que ensina, mas 

sim, também, o sujeito que aprende com os seus alunos e os ouve para fazer com que 

eles se sintam parte deste processo.  

Portanto ao final deste artigo que narrou o desenvolvimento do trabalho docente dentro 

de um projeto interdisciplinar entre as disciplinas de LP e EF posso considerar que o 

Pibid linguagens foi muito importante, pois me propiciou momentos de vivências e de 

reflexões na prática docente. Afirmo isto, pois sei o quanto amadureci dentro desses 

dois anos no projeto, e me sinto mais preparado para usar as experiências que adquiri 

para dar continuidade na carreira docente mais motivado e preparado. 
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