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O PIBID Interdisciplinar  Ler e Ser  envolve três áreas de conhecimento: Letras, Pedagogia e

Educação Física, vinculadas aos cursos de licenciatura em Letras, Pedagogia e Educação Física,

da Faculdade Interdisciplinar em Humanidades e da Faculdade de Ciências Biológicas e da



Saúde, ambas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Este

tem  como  objetivo  principal  fomentar  o  gosto  pela  leitura  literária  na  educação  infantil,

fundamental e média em interação com outras linguagens, especialmente a corporal. Implicar

o corpo, como linguagem, para uma apreensão e significação mais ampla do texto literário é

considerar aquele como objeto de saber e não mais como um simples pedaço de matéria. É

potencializar as possibilidades e escolhas do leitor de literatura e de outras linguagens no

complexo processo de despertar dessa consciência confusa que é estar no mundo.

O Subprojeto em questão envolve 53 bolsistas, sendo 42 graduandos de iniciação à docência,

discentes das três áreas de conhecimento envolvidas; oito professores formados nas áreas

relacionadas a  este  PIBID  que  atuam em quatro diferentes  escolas  públicas  da  cidade de

Diamantina/MG que têm a responsabilidade de supervisionar os graduandos,  além de três

docentes, do quadro efetivo da UFVJM, Juliana Leal (Letras), Amanda Valiengo (Pedagogia) e

Priscila Lopes (Educação Física), que coordenam toda a equipe de bolsistas.

O Laboratório de Ginástica do Departamento de Educação Física da UFVJM é utilizado como

um espaço de criação e experimentação, oficinas, escambos artísticos, entre outras ações. Nele

promovemos encontros entre os envolvidos para depoimentos e criações a partir de leitura

literária ou multiartística, visando ampliar o conhecimento de mundo, por meio do contato

com variados bens culturais, imprescindíveis para o trabalho docente, facilitando o acesso a

determinados círculos sociais e culturais. Essa ação se pauta na defesa, de uma distribuição

mais  equitativa  e  democrática  dos  bens  materiais  entre  sujeitos  de  distintos  níveis

socioeconômicos.

Para maiores informações, acessem:

https://www.facebook.com/pibidlereserufvjm

http://site.ufvjm.edu.br/pibidlereser/

email: pibidlereserufvjm@gmail.com
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