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Verdades da Profissão de Professor 

Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível. Mas, ainda que desejem 

bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos 

mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário, mas que permitimos 

que esses profissionais continuem sendo desvalorizados. Apesar de mal remunerados, com baixo 

prestígio social e responsabilizados pelo fracasso da educação, grande parte resiste e continua 

apaixonada pelo seu trabalho. 

A data é um convite para que todos, pais, alunos, sociedade, repensemos nossos papéis e nossas 

atitudes, pois com elas demonstramos o compromisso com a educação que queremos. Aos professores, 

fica o convite para que não descuidem de sua missão de educar, nem desanimem diante dos desafios, 

nem deixem de educar as pessoas para serem “águias” e não apenas “galinhas”. Pois, se a educação 

sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. 

(Paulo Freire, https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/) 
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PIBID: SUA IMPORTÂNCIA NA FORMAÇÃO ACADÊMICA E NAS 

AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo levantar questões que sistematizem o modo 

como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) / Educação Física, 

modifica não só a realidade escolar como também a do futuro docente. Através da pesquisa 

bibliográfica e da participação no Programa (desde o segundo período da graduação), foi 

possível levantar fatos e depoimentos de outras pessoas envolvidas no projeto que auxiliaram 

na conclusão de  que o PIBID auxilia no processo de formação dos graduandos de educação 

física de modo a ajudar em muitos questionamentos e, principalmente, na inserção à escola. 

Quando é logo nos primeiros períodos da faculdade, se torna de suma importância na 

construção do profissional que se forma na Universidade, impactando, também, 

significativamente no rendimento das turmas que por ele são atendidas. 

Palavras-chave: PIBID – Educação-Física Escolar – Docência  
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INTRODUÇÃO 

A questão sobre a educação pública no Brasil atualmente vem sendo motivos de 

muitos debates, discussões e até manifestações públicas entre estudantes e professores, 

mobilizados por uma situação que, em toda sua precariedade, vem formando por entre lacunas 

futuros cidadãos para atuarem de forma ativa e utilitária para a sociedade. Mas a grande 

questão é que tipo de cidadãos é este que, em meio a tantas falhas e lacunas, estão sendo 

“preparados” para serem lançados assim nesse mercado de trabalho e, o principal, qual o 

impacto que os seus mestres, a quem lhes são referenciados como detentores do saber, têm em 

suas formações? Essa educação que eles passam realmente tem sentido ou contribui para uma 

melhora social e profissional dessas pessoas? 

E onde o PIBID, como projeto de iniciação à docência, entra como interventor nessa 

realidade escolar, tendo relevância a partir de uma nova perspectiva didática - do ponto de 

vista de uma equipe compostas por cinco futuros professores cheios de ideias e anseios, sendo 

supervisionados por professores muitas vezes tão desgastados quanto seus alunos, 

reproduzindo uma educação falha e conformada com a realidade escolar; descrentes naqueles 

que se sentam como educandos, obrigados pelos pais ou não, mas muitos jovens visam uma 

busca por uma realidade melhor, que socialmente é construída pela ideia da conquista a partir 

dos estudos. 

A escolha do tema se deu pela participação no programa desde o início da faculdade e 

em como estar inserida nela contribuiu para minha formação de forma maturacional, através 

das experiências vividas junto ao programa e, também conteudista, com a construção de um 

acervo de relatos e referencias passados pelos professores supervisores que em sua maioria já 

estavam prestes a se aposentarem e carregavam consigo uma larga carga de vivencia a nos 

passarem e prepararem para o que ainda está por vir depois de nossa formação. Pois, muito 

mais que o conhecimento passado nas salas de aula da faculdade, a prática - super ativa - que 

o programa nos incentiva a ter, cria no graduando uma segurança e maturidade que considero 

não ser capaz de adquirir sem o programa, nesse curto espaço de formação inicial. 

Por sua vez, nas aulas de educação física ministradas nas escolas, também exerce uma 

interação e dinamização que particularmente nunca tive nos tempos de aluna na educação 

básica, onde os pibidianos conseguem passar aos alunos de suas turmas específicas um novo 

modelo didático sobre a disciplina, fazendo assim com que se crie um entendimento e respeito 

muito maior pela matéria, além de uma melhoria nas notas – comparando com as turmas que 

não participam da intervenção dos graduandos. 
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Aproveitando para destacar, nesse período de bolsista do programa, o quanto a questão 

da cooperatividade esteve presente, pois como trabalhamos sempre em equipes de cinco 

alunos e, esse tipo de trabalho exigia certo grau de cooperação para que fluísse, destacando 

assim também a importância das aulas cooperativas para a integração e quebra de alguns pré 

conceitos dos alunos e nossos também. 

 

1.1) Pergunta/questão  

Tendo em vista a atual desvalorização das aulas de Educação Física, o PIBID e seus 

bolsistas promovem qual reflexão para a comunidade escolar e acadêmica? 

Ao chegar à universidade, principalmente numa graduação de licenciatura que tem 

como objetivo final formar professores capacitados a ministrar de forma eficiente suas aulas, 

somos impactados com a constante exposição de seminários que diretamente nos induzem ao 

exercício da fala perante a uma turma, mesmo que esta turma seja a sua classe de 

companheiros. Muitas vezes os licenciandos são jovens recém saídos do ensino médio indo 

para sua primeira graduação totalmente imaturos e assustados com a instituição e o titulo de 

universitário, sendo assim mesmo estando na graduação cujo foco é a ação de dar aula, 

desenvolver a ideia do procurar se enxergar e posicionar como um professor é complexa e 

paradoxal, uma vez que nos sentamos para ouvir professores nos ensinarem a sermos 

professores. E esse discurso limitado aos debates em sala de aula ou aos microensinos
1
, não 

reproduz fielmente a emoção de se estar dentro de uma escola de verdade, com alunos de 

verdade. 

É neste viés que o PIBID entra como mediador dessa possibilidade para além das 

práticas de ensino, dependendo do período o qual o licenciando entre no programa, 

contribuindo o quanto antes para essa vivência que ao mesmo tempo em que é intimidadora, é 

gratificante, no sentido de despertar o sentimento de superação a cada aula e, se sentir 

orgulhoso, ao mesmo tempo em que crítico, a cada atuação. 

Além da atuação, essa sistematização pode auxiliar o futuro graduando, com relação a 

algumas dificuldades, como essas inseguranças ao chegar à faculdade como mencionado 

acima, melhorando sua precisão na fala, maturidade, comprometimento e pontualidade com as 

turmas que se propõem a ouvir o que se tem para passar; neste ponto é preciso ter a clareza do 

que se deseja passar para os alunos de forma que eles entendam o tema a ser estudado. 

                                                           
1
 Aulas ministradas pelos graduandos para os próprios graduandos. 
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O modelo de educação física com a atuação do grupo de pibidianos atua sob um novo 

modelo, centrado em assuntos que façam mais sentido aos alunos, buscando levantar questões 

que tenham uma ligação com suas realidades. 

 

1.2) Objetivos 

O objetivo desse estudo é levantar questões e sistematizar como o programa modifica 

a realidade escolar e a formação docente. 

 

1.3) Metodologia  

De acordo com Santos (2001), segundo os objetivos, a meta principal de toda pesquisa 

é alcançar a ponta, ou seja, as respostas que guiam o trabalho e para isso são caracterizados 

em dimensões - as utilizadas nesse trabalho são as exploratórias e descritivas, as quais, através 

da pesquisa irão se aprofundar na importância do problema, através de informações obtidas 

com o material encontrado. Também com a contribuição dos relatos de vivências coletados na 

atuação no Programa desde o segundo período da graduação, aproximando-se, assim, o 

máximo possível do tema central. 

Com ajuda desse mesmo autor, de acordo com os procedimentos de coleta e as fontes 

de informação, que são métodos sutilizados para a construção do raciocínio em torno do fato 

estudado, utilizei aqui a pesquisa bibliográfica - livros e artigos publicados por autores 

estudiosos do assunto, dentre algumas dessas fontes há contribuições de professores com os 

quais tive a oportunidade de estudar e atuar no próprio PIBID. 

Em síntese, desenvolvi o tema observando sua relevância a cerca de toda vivencia que 

obtive até agora, sendo respaldada por todo um arcabouço teórico que me ajudou a resolver o 

problema apresentado. 

Sem deixar de mensurar o incentivo que o PIBID tem na formação dos professores, 

valorizando o magistério por meio da integralização da educação de nível superior e básica, 

visando à superação de problemas identificados no processo de ensino aprendizagem, onde a 

escola pública torna-se protagonista no processo de formação dos universitários, fazendo 

também com que os professores da escola tenham papel de co-formadores desses futuros 

professores e, reflitam sua atuação e elevem sua qualidade no ensino. 
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CAPÍTULO 01 – PIBID 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) foi criado no 

contexto da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica, através do Decreto N°. 6755/2009, de 29 de janeiro de 2009, vinculado à Diretoria de 

Educação Básica (DEB) e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) através de programas de formação inicial e continuada (BRASIL, 2009-2013). 

É um projeto de diligência ao aperfeiçoamento e à valorização da formação de 

professores para a educação básica, oferecendo bolsas a estudantes de cursos de licenciatura, 

para que eles exerçam atividades didático-pedagógicas em escolas públicas de ensino básico, 

aprimorando sua formação e contribuindo para a melhoria de qualidade dessas escolas. Além 

disso, para assegurar os resultados educacionais, os bolsistas são orientados por 

coordenadores de área (docentes das licenciaturas) e por supervisores (docentes das escolas 

públicas) onde exercem suas atividades. 

Segundo as diretrizes que tratam do programa, as atividades do PIBID deverão ser 

cumpridas tanto em escolas com Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

abaixo da média da Região/Estado, quanto naquelas que tenham experiências bem sucedidas 

de trabalho pedagógico e de ensino aprendizagem, porque além de contribuir para a elevação 

do IDEB (pois o programa visa à melhoria do rendimento das turmas que são assistidas pelos 

bolsistas), estar em contato com diversas realidades e necessidades ajuda a elevar também a 

experiência pedagógica desses estudantes. 

Nasce através da Portaria Nº 72, de 9 de abril de 2010, sendo regulamentado em 24 de 

junho desse mesmo ano, através da publicação no DOU (Diário Oficial da União), pelo 

decreto 7.219 assinado pelo então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo Ministro da 

Educação, Fernando Haddad. Tendo como orientação os objetivos: 

Incentivar a formação de professores para a educação básica, apoiando os 

estudantes que optam pela carreira docente; valorizar o magistério, 

contribuindo para a elevação da qualidade da escola pública. 

Elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de 

professores nos cursos de licenciatura das instituições de educação superior. 

Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 

promovendo a integração entre educação superior e educação básica. 

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 desempenho 

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

SAEB, ENEM, entre outras incentivar escolas públicas de educação básica, 
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tornando-as protagonistas nos processos formativos dos estudantes das 

licenciaturas, mobilizando seus professores como co-formadores dos futuros 

docentes. (BRASIL, Portaria Nº 72/2010, p. 26) 

 

Desenvolvido pelo Ministério da Educação com a finalidade de concretizar tais 

objetivos, torna-se em 2013 Políticas de Estado, integrando-se às políticas educacionais 

organizadas pela Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 (BRASIL, 1996), apoiando a iniciação à 

docência dos licenciandos das instituições de educação superior federais, estaduais, 

municipais e comunitárias sem fins lucrativos, cujo foco é a aprimorar a formação desses 

docentes, valorizando o magistério e contribuindo para a elevação do padrão de qualidade da 

educação básica, através dessa motivação entre educação superior e educação básica, 

inserindo os universitários no cotidiano dessas escolas da rede pública. 

           Seguindo a matriz curricular do um curso de licenciatura, para além de subprojetos de 

iniciação à docência, o momento no qual o graduando tem a oportunidade de estar em sala de 

aula, colocando em prática o que trás da faculdade, é no estagio supervisionado, mais 

conhecido como PPE (pesquisa e prática de ensino). 

Entretanto apesar de se parecer em tese com o PIBID, através do que vivenciei nessas 

duas vertentes institucionais (PIBID e PPE), e também do estudo de Matos (2015), ambos 

pertencem a campos de poder, estrutura, funcionamento e condições objetivas diferentes. O 

que não diminui a importância de nenhum deles na formação, oportunizando vivência na 

realidade do ensino na prática. 

O PIBID diferencia-se do estágio supervisionado por ser uma proposta 

extracurricular, com carga horária maior que a estabelecida pelo Conselho 

Nacional de Educação – CNE para o estágio e por acolher bolsistas desde o 

primeiro semestre letivo, se assim definirem as Instituições de Ensino 

Superior (IES) em seu projeto. A inserção no cotidiano das escolas deve ser 

orgânica e não de caráter de observação como muitas vezes acontece no 

estágio. A vivência de múltiplos aspectos pedagógicos das escolas é 

essencial ao bolsista (CANAN, 2012, p.05) 
 

Apesar dos dois permitirem o desenvolvimento de atividades relacionadas à docência, 

uma das primeiras coisas que diferem o PIBID da PPE, é que essa prática de iniciação à 

docência através do PIBID, dentro da realidade escolar, pode acontecer logo nos períodos 

iniciais da graduação, como foi o meu caso, que me inscrevi e fui aprovada para começar 

atuar ainda estando no segundo período do curso. 

Outra questão é a autonomia e o tempo de execução, que na PPE é mais compacto e 

objetivo, nos direcionando a seguir um protocolo já pré-estabelecido, pois estamos ali para ser 

avaliados tanto qualitativamente, quanto quantitativamente, pois o resultado final é gerado no 
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sistema de notas onde podemos ser reprovados por algo que possa ter ficado de fora desse tal 

protocolo e, esse mecanismo gera muita tensão por parte dos alunos que se sentem 

pressionados pela rigorosidade que é considerada, muitas vezes excessiva, em relação a outras 

disciplinas que mesmo não podendo ser comparadas ao estágio, também proporcionam 

através de pequenas oficinas o contato com alunos reais (inclusive com pessoas de mais 

idade). 

Enquanto no PIBID a dinâmica se baseia em fases, onde há tempo para praticamente 

tudo: observação, adaptação à escola, leitura de textos, reuniões periódicas até chegar à 

atuação. 

De acordo que o tempo que nos é disponibilizado ser bem mais generoso, sem um 

curto prazo estipulado, essa certa “liberdade” deixa o trabalho fluir de forma mais leve. Sem 

contar que o professor que nos acompanha tem a posição de observador a nos conduzir em 

nossas ações, nos permitimos atuar de forma mais autônoma, colocando-se como supervisor, 

como colega de trabalho, e não um avaliador.  

Com o tempo, ministrar aula passa a ser algo espontâneo, quase natural, pois nos 

sentimos à vontade para dar continuidade a uma progressão pedagógica criada por nós 

mesmos, que independe dos protocolos estipulados pela PPE e, pode ser considerada, como 

tudo no PIBID, ponto chave para confirmar se o ambiente escolar é realmente o campo de 

atuação que queremos levar adiante. 

Em confirmação a tudo que hoje, no final de minha graduação aponto, o estudo de 

Matos (2015) trás todo sentimento que tive ao longo do tempo em que participei do PIBID, o 

sentimento de complemento na formação, no sentido de construir não só a partir de pesquisas, 

mas principalmente da prática. Toda uma estrutura educacional que me acompanhou durante 

minha formação acadêmica, auxiliando na postura, nas certezas e principalmente no modo de 

vivenciar o próprio curso de educação física, onde na participação das aulas e em debates 

dentro da universidade, foi possível levar depoimentos, não só meus, mas de colegas que 

também participam do programa, sempre usando as experiências vividas nas escolas como 

exemplos de confirmação ou até mesmo negação do que era pautado nas aulas com os 

professores acadêmicos, principalmente no sentido de poder dar um parecer sobre situações 

do cotidiano escolar, que dentro das aulas na faculdade eram tidas como hipóteses. As 

hipóteses apontadas dentro de sala de aula, muitas vezes eram relatos de vivências já 

concretizadas, a partir do trabalho desenvolvido junto ao PIBID. 



14 

 

Fato este que, através de suas intervenções no meu processo de formação, auxiliou 

sem duvidas na criação de identidade profissional antes mesmo de chegar ao estágio 

supervisionado e, retornando à Matos (2015), há inúmeros pontos que sou de comum acordo 

ao ler seu artigo. Como, por exemplo, o preparo que os bolsistas entrevistados no artigo 

afirmam ter  sentido ao chegar ao estágio supervisionado, eu também compartilho desse 

pensamento, não só no estagio supervisionado, mas em todas as matérias que me foi exigido 

tomar a frente da turma e me posicionar como professora, com toda uma segurança e 

maturidade que sem duvidas digo que não obteria fora do programa ou pelo menos não com 

tanta eficiência. 

O objetivo dessa parte do meu estudo não é promover um vencedor no quesito 

inserção nas escolas, pois com experiência própria digo que, cada um nas suas 

particularidades nos proporciona essa experiência. A questão aqui é apontar mais um ponto no 

qual o PIBID beneficia e modifica a realidade acadêmica através desses tipos de 

oportunidades que, dentro da universidade, só são possíveis através dele. Reforçando o 

objetivo desse estudo que, como já citado, busca mostrar as mudanças que o programa tem 

não só nas escolas, como também na universidade, sendo apenas mais uma delas como tantas 

outras já mencionadas. 

Trago um quadro retirado do estudo de Matos (2015), para mim de total relevância, 

pois fica evidente que todo objeto de estudo apresenta suas relevâncias e suas falhas e o que 

irá qualificá-lo será o ponto de vista de quem participa e o investiga. 

Em relação ao Estágio Supervisionado: 

 

Positivos Estágio Negativos Estágio 

Vemos a realidade do que é ser professor; 

Oportunidade de ensinar; Discussão de textos 

teóricos relacionados com a preparação das 

aulas; Oportunidade de colocar em prática tudo 

que aprendemos na academia; Divisor de águas 

para a decisão em ser professor. 

Pouca liberdade; Faltas do professor; Carga 

horária reduzida; Imprevistos diversos que 

impedem que as aulas sejam ministradas; Gestão 

escolar; Pouco desenvolvimento do idioma por 

determinados professores; Falta de receptividade 

por parte de algumas escolas e/ou professores; 

Greves; Distância entre a teoria e prática; Muitos 

alunos por sala; Falta de recursos tecnológicos; 

indisciplina dos alunos; Falta de interesse na 

língua; Estágios em escolas diferentes. 

(MATOS, 2015, p.101) 
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Em relação ao PIBID: 

 

Positivos PIBID Negativos PIBID 

Liberdade para propor atividades; Autonomia; 

Bolsa; Produção de artigos e apresentações em 

eventos científicos; Oficinas; Reuniões 

freqüentes; Leitura teórica; Compromisso e 

dedicação entre as partes envolvidas; Maior 

contato com os alunos da escola; Perda da 

timidez; Desenvolvimento de atividades diversas 

além do livro didático; Elaboração de materiais 

didáticos 

Falta de recursos tecnológicos para ministrar as 

aulas; Carga horária grande e choque com 

disciplinas da universidade; Necessidade de 

maior tempo de observação do professor 

supervisor antes da aplicação das oficinas; 

Muitos alunos por sala; Valor da bolsa; Poucos 

alunos têm acesso à bolsa; Deficiência na língua 

estrangeira. 

(MATOS, 2015, p.101) 

 

A partir desse quadro podemos observar que todo sistema é sujeito a pontos que 

podem ser melhorados, mas que independente desses pontos que são reais no trato do 

cotidiano de quem vive essas duas vertentes, o mérito a ser destacado é a forma como ambos 

auxiliam no processo de formação e em mais uma forma de refletir o PIBID dentro da 

universidade. 

E, apropriando-me da vivencia que tive, para destacar, indo além da autora, o meu 

ponto de vista sobre os pólos positivos e negativos, coloco em evidencia positiva as 

abordagens que favorecem a construção de um trabalho coletivo, onde é necessário fazer uso 

da empatia, característica que julgo primordial na nossa profissão, uma vez que, com uma 

equipe numerosa, os conflitos e divergências de idéias se fazem presente no momento do 

trabalho, como nesta equipe (composta por cinco alunos). Cria-se um sentimento de conforto 

no momento de atuar - em equipe -, situação essa que, posteriormente, se torna algo negativo, 

pelo costume de atuar sempre em conjunto e,  ministrar aula sozinho torna-se tenso, não 

confortável, já que essa situação não é algo construído ao longo do processo. 

Esses pontos continuam me fazendo concordar com Canan (2012), quando diz que o 

PIBID apresenta-se como um espaço de múltiplas possibilidades que se abrem para os 

acadêmicos dos cursos de licenciatura, de uma forma muito diferente daquilo que propõe o 

currículo dos cursos, quando as práticas e os estágios a serem realizados fazem parte do 

contexto curricular e se restringem a um tempo específico. 

Sendo assim, o programa pode ser considerado como uma sistematização da teoria 

aprendida na universidade com a prática realizada nas escolas, onde a prática se transforma 

em base da reconstrução teórica, dando um novo sentido aos aprofundamentos vistos na 
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faculdade, de modo que a teoria pare de ser fundamentada em narrativas generalistas e 

inquestionáveis, e passe a ter um novo significado baseado em fatos experimentados. 

Além de poder colocar em prática todos os valores e conceitos “aprendidos” na 

faculdade, estar no programa que consecutivamente nos aloca dentro do cotidiano escolar, 

contribui ainda para mais um questionamento que muitas, mas muitas vezes mesmo eu me fiz 

e refiz e acredito que seja comum entre os licenciandos, que é a docência, pois o “ser 

professor” envolve muitos desafios de fato, mas o processo de “se tornar professor” traz 

responsabilidades que a maior parte do tempo nem sabemos se damos conta, e esse 

sentimento gera um conflito interno que, através da oportunidade de criar e participar dessas 

experiências metodológicas e práticas nos reafirma as certezas de se estar no caminho certo 

ou não. 

(...) é fundamental que na prática da formação docente, o aprendiz de 

educador assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos deuses 

nem se acha nos guias de professores que iluminados intelectuais escrevem 

desde o centro do poder, mas, pelo  contrário, o pensar certo que supera o 

ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o 

professor formador (FREIRE, 1996, p. 43) 

 

Vale ressaltar que outra grande contribuição do PIBID, não menos importante que as 

outras, é a ajuda de custo que a bolsa proporciona, sendo muitas vezes para os alunos bolsistas 

o meio que os sustentam na universidade, já que em muitos cursos a carga horária tem caráter 

integral, o que em alguns casos faz com que o aluno tenha dificuldade de se manter em um 

emprego regular com carga horária definida, o que por conseqüência, devido a determinantes 

sociais, econômicos e até familiares faz com que esses graduandos tenham que optar entre 

trabalhar ou concluir sua graduação. 

O valor da bolsa avaliado hoje em R$ 400,00 (quatrocentos reais), mesmo não sendo 

uma quantia considerada ideal, para que esses alunos não tenham que se preocupar com a 

parte financeira nessa etapa da vida onde buscam uma qualificação profissional, ao menos se 

torna um recurso, de certa forma determinante para essa estadia e permanência de muitos 

alunos na faculdade. 

Pois mesmo com o discurso de uma nova política voltada à democratização da 

universidade, onde cada vez mais pessoas de classes sociais distintas, mais especificamente as 

de classes mais baixas estão ganhando espaço dentro das universidades, o fato é que a 

realidade é bem cruel, pois se dedicar somente aos estudos, quando se vem de uma situação 

econômica humilde é algo que se contradiz, principalmente em um curso cujo os horários são 
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inflexíveis, fazendo assim com que o sonho de uma carreira profissional e o propósito na 

tentativa de mudar de vida façam valer a pena o sacrifício, e nesse sentido toda ajuda de custo 

sempre é muito bem vinda. 

E ao mesmo tempo em que essa reformulação do quadro universitário se torna motivo 

de otimismo e demonstra uma evolução na educação do país, a falta de políticas públicas que 

dão a esses jovens a possibilidade não só de entrar, como também de permanecer e concluir 

sua graduação, vem sendo um dos principais motivos que levam ao grande número de evasão 

do quadro de alunos universitários. Não é a toa que entre as rodas de conversas seja comum 

ouvir a famosa frase clichê entre os universitários que diz: “o difícil não é entrar na faculdade, 

e sim sair dela” reforçando nessa afirmativa as dificuldades de se “sobreviver” em uma 

universidade pública. Entretanto a proposta desse estudo não é entrar nesse mérito, e sim 

atentar-se para mais uma das contribuições que o PIBID apresenta na realidade acadêmica. 

Nesse sentido, seguindo o raciocínio do estudo, fecho esse capítulo atentando para a 

reflexão que faço do que venha ser a docência, e o processo de formação de professores, o 

qual, contando com o incentivo do PIBID, destaca uma preocupação com a práxis docente, 

mais focada no processo do que nos resultados das práticas pedagógicas realizadas, onde a 

consideração do espaço da escola e o aluno como elementos fundamentais para a construção 

do processo de formação só é possível através de uma gestão democrática que favoreça tanto 

o apoio a projetos e propostas a serem implementadas, quanto as ações que favoreçam a troca 

de experiências, sem deixar de resgatar o vinculo social com a comunidade na qual a escola 

está inserida.  
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CAPITULO 02 – Educação Física Escolar 

 Conhecer a historia de nossa profissão é crucial, e nos remete a importância do saber, nos faz apoiar 

na postura do grande historiador, filosofo e sociólogo, (469 a 399 AC), que pregava a ética do 

conhecimento (SANTOS, 2006, p. 10)  

 

Fazendo um breve resgate na história, o que hoje entendemos por Educação Física 

surge junto às primeiras civilizações em resposta a necessidade de ser movimentar (andar, 

correr, pular, nadar, arremessar, caçar). Porém, diferente de como é vista hoje, seu caráter era 

de sobrevivência, onde a procura pela melhoria do corpo tinha como objetivo a eficiência na 

execução das tarefas diárias, criando, assim, sem que se desse conta, uma Educação Física 

natural e utilitária. 

Sua mudança acontece de forma gradual à cultura dos povos, começando a ser 

associada a sistemas políticos, sociais, econômicos e científicos das sociedades, o que 

consequentemente muda seu foco, interesse e utilização. Através do aprimoramento desses 

mesmos movimentos inicialmente naturais e utilitários, o homem passa a perceber que o 

corpo saudável e potente gera mão de obra bruta e, posteriormente, com a inversão de valores 

que foi se consolidando ao longo do tempo com a construção da sociedade capitalista, os 

exercícios físicos passaram a ser vistos como meio de servir a essa sociedade, onde a força era 

moeda de troca pelos serviços daqueles que não tinham muitos recursos para sobreviver, pois 

“Julgava-se que, através deles (exercícios físicos), e sem mudar as condições materiais de 

vida a que estava sujeito o trabalhador daquela época, seria possível adquirir o corpo 

saudável, ágil e disciplinado exigido pela nova sociedade capitalista” (COLETIVO DE 

AUTORES, 1992, p.34) 

E como observação, cada povo atravessou esse processo de evolução no seu próprio 

tempo, a mudança da educação física não ocorreu de forma linear. Segundo dados retirados 

do artigo de Bagnara (2010), em cada sociedade a Educação Física era abordada de uma 

forma diferente, construindo assim sua identidade a partir de cada cultura que a praticava: 

Na China, 3000 a.C era praticada em caráter de guerra, além da finalidade 

terapêutica e higiênica, sendo pregada pelo imperador guerreiro Hoang Ti 

que pensava no progresso de seu povo. 

Na Índia, no começo do primeiro milênio era tida como uma doutrina a ser 

seguida por causa das “leis de Manu”, uma espécie de código civil, político e 

social, também de foco fisiológico e com indispensáveis necessidades 

militares. Originando o Yoga e exercícios ginásticos aprofundados da 

medicina com técnicas de respiração e massoterapia do livro de “Yajur 

Veda”. Buda atribuía aos exercícios o caminho da energia física, pureza dos 

sentimentos, bondade e conhecimento das ciências para a suprema felicidade 

do Nirvana (no budismo, estado de ausência total de sofrimento). 
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No Japão, possuía fundamentos médicos, higiênicos, filosóficos, morais, 

religiosos e guerreiros. Os samurais são um exemplo de guerreiros feudais 

originados da pratica da Educação Física no Japão. 

No Egito, os exercícios Gímnicos revelados nas pinturas das paredes das 

tumbas, formaram a ginástica egípcia o conhecemos hoje como qualidades 

físicas de equilíbrio, força, flexibilidade e resistência, e eles já usavam 

rudimentos de materiais de apoio como tronco, arvores, pesos e lanças (p.97) 

 

Entretanto, segundo esse mesmo autor, foi na civilização grega que se destaca o marco 

do desenvolvimento da Educação Física através de sua cultura. Pensadores como Sócrates, 

Platão, Aristóteles e Hipócrates atribuíram à Educação Física (E.F.) e à Pedagogia, conceitos 

ligados ao corpo e alma que até hoje são aceitos nas práticas corporais. 

É de Platão o conceito de equilíbrio entre corpo e mente. Nomenclaturas como atleta, 

ginástica, pentatlo, halteres também são de origem grega, as práticas corporais eram 

realizadas até a velhice. E, mesmo com a derrota militar da Grécia para Roma, sua cultura não 

deixou de se fazer presente aos romanos que combatiam a nudez da ginástica, predominando 

assim na educação física após essa data, a tendência militarista de Roma com a motivação 

cultural e para o lazer, influência Grega. 

Na ascensão do Cristianismo, a queda do império romano foi prejudicial à Educação 

Física, uma vez que o culto ao corpo era considerado um ato profano, submetendo os 

exercícios físicos à decadência e a torneios sangrentos. 

Desde os primórdios percebemos, portanto, que o interesse pelo próprio corpo é uma 

característica humana, e o período da Renascença contribuiu para a volta da cultura ao corpo, 

consagrando artistas como Leonardo da Vinci que até hoje tem suas regras proporcionais ao 

corpo sendo utilizadas. Foi nessa época que a Educação Física dá um grande passo com o 

surgimento do estudo da anatomia, que surge a partir de esculturas como a de Davi, 

considerada muito tempo como modelo de corpo perfeito e, a dissecação de cadáveres 

humanos. 

Segundo Pereira (2006), foi nessa época que Educação Física entra na escola, ao 

mesmo nível das disciplinas tidas como intelectuais através de Vittorino da Feltre que, em 

1423 fundou a escola “La Casa Giocosa”, onde o conteúdo programático incluía os exercícios 

físicos. 

O Iluminismo marcado pela oposição ao abuso do poder no campo social trouxe, 

através de Rousseau, teorias sobre a necessidade da Educação Física para a educação infantil 

e, foi Pestalozzi quem se preocupou com o estudo da execução perfeita dos exercícios. 



20 

 

A Idade contemporânea teve como marco o surgimento da ginástica, tendo como 

responsáveis: a escola alemã, a nórdica (escandinava), a francesa e a inglesa, grandes 

influenciadoras da propagação dos estudos, organização e reconhecimento cientifico da 

Educação Física, tornando-se importante no sentido de melhorar a qualidade de vida das 

pessoas em todas as etapas da vida. 

O termo Educação Física remete à ideia de controle do corpo. O ato de educar, 

portanto, desde o século XVII, está relacionado à disciplina corporal. Quando Descartes 

propõe a separação, entre corpo e mente, cria-se a base de todo o processo educacional 

ocidental. Fato bastante visível nas salas de aula: o corpo fica sentado e parado, sem 

“atrapalhar” o exercício de raciocínio e de aprendizado feito pela mente, iniciando assim o 

estereótipo da valorização do intelecto sobre as ações ligadas ao corpo. Não é a toa que até 

hoje as profissões de cunho intelectual tenham predominância financeira e valorização sobre 

as profissões que exijam mais o esforço físico, apesar de todas serem consideradas profissões. 

No Brasil, a educação física surge da grande miscigenação cultural, desde os índios 

que aqui já habitavam até os imigrantes que trouxeram essas inúmeras influências citadas 

acima, para que a atividade física fosse se aprimorando de acordo com as necessidades de seu 

tempo. Ganhando espaço por volta da metade do século XIX, no período do Brasil Império 

(PEREIRA, 2006). 

Como disciplina escolar, a Educação Física também passou pelo seu processo 

histórico de trajetória, sendo implementada através de leis que a incluíram na escola 

oficialmente, ainda com a predominância tecnicista e masculinizada, só sendo considerada 

obrigatória para ambos os sexos no ano de 1852, nomeada naquele período como ginástica. 

Tendo, ainda, de enfrentar ao longo da constituição da escola moderna, várias formas 

de justificar sua presença no currículo escolar, contando com alguns estudiosos que 

contribuíram para o rompimento deste modelo tecnicista, orientando assim uma nova e mais 

ampla concepção, no sentido de ser entendida como instrumento de educação integral ao qual 

aparecem os aspectos cognitivos, afetivos, sociais e motores. 

Segundo o Coletivo de autores (1992), questionar sobre o que é educação física só faz 

sentido quando a intenção é compreender tal prática com o objetivo de transformação, 

afirmando ainda que algumas respostas a essa indagação careçam de teorização sobre o que 

fundamenta a Educação Física Escolar, que pelos mesmos é compreendida como “uma prática 

pedagógica que surge de necessidades sociais concretas e no âmbito escolar, tematiza formas 
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de atividades expressivas corporais como: jogo, esporte, dança ginástica, formas estas que 

configuram uma área de conhecimento que podemos chamar de cultura corporal” (p.33). 

E, os PCNs (BRASIL, 1998) nos dizem que a educação física “é a área do 

conhecimento que introduz e integra os alunos na cultura corporal do movimento, com 

finalidade de lazer, de expressão de sentidos, afetos e emoções, de manutenção e melhoria da 

saúde” (p.62). 

Com base nisso, hoje é conceituada como a área de conhecimento que vai tratar da 

cultura corporal com finalidade de formar cidadãos com autonomia e capacidade de produzir 

e reproduzir, na sociedade, conhecimentos socialmente construídos, tais como esporte, 

danças, lutas, ginásticas e todo tipo de práticas corporais, abordadas numa perspectiva critico 

reflexiva, para o seu desenvolvimento em busca de bem-estar e crescimento saudável.  

Compartilho dessas ideias, também tão bem fundamentadas na Universidade, as quais 

acreditam que o papel da Educação Física na escola seja compreendido através da forma 

como seus profissionais incorporam o caráter social da área e suas diferenciações em relação 

às outras disciplinas, para uma melhor compreensão de seus objetivos e sua prática escolar. 

Assim, o papel do/a Professor/a é o de preparar situações de ensino que estimulem o 

aluno a agir e questionar sobre problemas de forma que a solução seja encontrada pelo próprio 

aluno, com base na sua condição de poder fazer e de suas experiências. No caso da E.F. esses 

problemas se relacionam a partir das diferenças de habilidades intelecto-motoras, religiosas, 

de compleição física, de orientação sexual e àquelas provenientes de deficiências físicas ou 

intelectuais, que quando mal trabalhados ocasionam na insegurança que muitos alunos 

possuem justamente por essa falta de destreza corporal. 

Freire (2001) questiona “Ora se quanto à leitura e escrita as crianças já chegam às 

escolas com considerável conhecimento, que dirá das atividades corporais?” (p.112). Visto 

isso, as vivências corporais de cada aluno também devem ser consideradas, assim como suas 

particularidades que fazem como que cada aluno seja único. O autor também afirma que o 

aluno não espera entrar na escola para começar a aprender e ter sua noção de mundo.  

Então o papel da escola é intermediar esse acervo de conhecimentos, embora em 

muitos dos casos não aconteça desta forma, para que o ensino seja de boa qualidade e as aulas 

sejam relacionadas com a prática ou a experiência do aluno, a fim de adquirir significado para 

ele, indo além de mera reprodução. A relação entre teoria e prática requer a concretização dos 

conteúdos curriculares, criando situações mais próximas e familiares do aluno com a 
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aplicação de conhecimentos constituídos na escola e compreendendo as situações da vida 

cotidiana. 

Segundo Carvalho e Terra (2015)  

(...) dialogar com processos corporais no campo escolar solicita compreender 

os significados atribuídos ao corpo e as práticas corporais em todas as 

situações da vida em sociedade e nesse fluxo extrapolar o biológico - 

auxiliando a desnaturalizar o que entendemos por conhecimento, processo 

educacional e vida (p. 24)  

 

Ou seja, um professor deve ter capacidade de identificar cada ação considerando todo 

esse conhecimento diversificado, onde não faz sentido melhorar o condicionamento físico, 

sem atender aos aspectos humanos, sociais e psicológicos. A grande magia da profissão está 

nessa afirmativa, que retorna a um ponto já mencionado anteriormente, respondendo a 

questão do motivo da inclusão da Educação Física na escola, que se justifica através da 

oportunidade que propõe de desenvolver as potencialidades de cada um, não de forma seletiva 

e sim inclusiva, de forma que todos os alunos participem do processo, que se fundamenta na 

necessidade frequente do trabalho conjunto em diversas atividades e possibilitam diferentes 

vivências, e entre elas o exercitar, não só o corpo como também o respeito às diferenças de 

diversas ordens, a capacidade de ouvir e a tomada de decisões. 

Mas em nosso cenário educacional, poucos entendem ou valorizam seu poder de 

relação com o grupo social no qual se dispõe a trabalhar, e em como isso se transforma numa 

liberdade de atuação e avaliação entre o coletivo e o individuo; que essa vantagem 

educacional a torna uma aliada de suma relevância dentro do processo de formação desses 

alunos. Fazendo com que, através dessa correlação entre diversas realidades e áreas que a 

disciplina pode abranger dentro da própria escola, crie um ambiente de possibilidades que 

extrapolam as salas de aula, as quadras poliesportivas e a instituição escolar em si, pois o que 

nossa educação precisa é auxiliar na formação de sujeitos que enxerguem através das 

limitações que lhes são impostas, sendo capaz de atuar de forma objetiva, deixando assim o 

papel de expectador de uma realidade que vai lhe manipulando a “dançar conforme a musica”. 

E por ter esse papel, o professor de educação física deve sempre procurar estar 

atualizado sobre os acontecimentos da escola e da sociedade como um todo, participando de 

reuniões pedagógicas, selecionando os conteúdos e fazendo parte, ativamente, da construção 

do Projeto Político Pedagógico da escola, trazendo todo o seu conhecimento para somar e 

acrescentar junto com os demais profissionais. 
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Creio que adotando essa postura teremos condições de fazer com que a disciplina seja 

vista de forma diferente, primeiramente pelos alunos, que passarão a praticar as atividades 

com mais prazer, consequentemente passando aos seus respectivos responsáveis e outras 

pessoas de sua convivência, o quanto está sendo interessante participar das aulas.  

Gerando com essa mudança um entendimento maior de seus objetivos, levando a 

valorização e respeito por parte de toda comunidade escolar, pois a educação física contribui 

para a formação de seus alunos, particularmente no momento em que o possibilita adquirir 

competências para um agir autônomo, gerando a partir disso um ser social, critico e 

consciente de sua realidade, entendendo que é capaz de modificá-la se assim julgar 

necessário. 

Após a mudança das aulas e também a mudança da postura do professor frente aos 

problemas e aos outros professores, todos terão um entendimento maior dos objetivos da 

educação física escolar, sendo assim, mais valorizada e respeitada por todos. A educação 

física atua na formação de seus alunos, para além dos fatores físicos e, os resultados das aulas 

que irão proporcionar toda essa diferença. 

Outra questão que considero pertinente destacar, é que, se a partir de tudo que lemos e 

debatemos sobre conceito e definição da Educação Física escolar, e ainda tendo claros seus 

objetivos sobre consciência corporal e das suas variadas formas de expressão cultural das 

práticas corporais, almejaremos que o aluno possua um conhecimento organizado, crítico e 

autônomo a respeito da cultura humana de movimento. 

A indagação é, porque é tão difícil alcançar esses objetivos? E se os meios de chegar 

nesses objetivos têm tantas lacunas, porque a prática cotidiana ainda não passou por uma 

reformulação? 

Entende-se que a Educação Física Escolar é uma prática cultural respaldada em 

valores constituídos no cenário correspondente ao seu público e suas expectativas, numa 

determinada época, sendo essas as características que fazem a educação física ser como é, ou 

seja, uma prática, ainda, tradicional, conservadora, atentando-se ainda a ideia de que através 

das práticas de exercícios físicos o único benefício a ser alcançado é o de um corpo bem 

articulado a realizar movimentos com excelência, exemplo disso é a forma como ainda é vista 

nas escolas, como o momento dos alunos extrapolarem suas energias acumuladas, para que 

assim voltem obedientes para sentar e ouvir os conteúdos que lhes serão passados pelas outras 

disciplinas tidas como intelectuais, pois ainda há a supremacia, em nossa sociedade, de que o 

intelecto predomina sobre qualquer prática que se ligue ao corpo. 
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Ou seja, como toda tradição, não é tão simples nem rápida essa transformação, não 

depende diretamente da melhoria na formação profissional ou de aumento salarial, ou 

melhores matérias didáticos para as aulas, embora sejam necessários não são suficientes para 

a revisão do papel da Educação Física Escolar, já que esbarram na própria tradição cultural da 

prática pedagógica. 

Apenas um novo discurso não será capaz, por si só, de transformar essa prática 

pedagógica, se fosse assim, com tudo que já vem sendo debatido, já estaria acontecendo. 

Quem ajuda a chegar próximo a uma reflexão dessa questão que levanto é Daolio (1995), 

quando diz que os valores que dão suporte e sentido à Educação Física escolar, muitas vezes 

não são reconhecidos, mesmo inconscientemente, por parte da área e de seus profissionais. 

Afirmando que talvez o principal aspecto dessa tradição seja a visão do homem como uma 

entidade de natureza exclusivamente biológica, constituído por ossos, músculos e articulações 

passíveis de um treinamento para melhoria de seu rendimento. 

E para deixar a situação mais complexa do que já parece ser, Daolio acredita que essa 

tendência em considerar o homem como um ser biológico não aconteceu somente na 

Educação Física, mas em outras áreas também, devido à grande influência das ciências 

naturais, o que torna tudo mais difícil já que esse sentido abrange um número muito maior de 

pessoas, limitando assim a ideia e a cultura do corpo. 

Nesse sentido, relacionar a educação física, sob a influência dessa ideia, sem a 

presença da cultura é determinante, pois realmente de inicio sua atuação era única e exclusiva 

ao corpo biologicamente, mas o que acontece é que se for considerar o corpo somente como 

entidade biológica a educação física continuará atuando de forma homogênea, 

universalizando seus procedimentos metodológicos, uma vez que existem certas semelhanças 

entre os corpos do ser humano, mas partir da ideia que esse corpo responderá sempre da 

mesma forma, apesar de ser um equivoco, pode ser uma das explicações encontradas pelo 

autor para essa padronização das aulas. A visão do professor sobre seus alunos será limitada 

ao biológico, gerando uma divisão entre os bem dotados e os menos dotados, ignorando assim 

todas as diferenças que cada aluno possui entre si. 

E o começo de uma das grandes problemáticas da educação física escolar se inicia a 

partir desse ponto, afinal seguindo esse viés, um professor não será capaz e nem estará 

interessado em proporcionar aos seus alunos as mesmas oportunidades de acesso à cultura do 

movimento, pois seu objetivo estará respaldado na descoberta de corpos habilidosos para 
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chegar às equipes esportivas de alto rendimento, explicando assim o que é muito visto no 

cenário da educação física escolar que são as aulas excludentes. 

Reproduzindo uma metodologia perversa que subjuga os alunos que não possuem a 

mesma habilidade motora satisfatória para se encaixar nos padrões pré-determinados, 

deixando-os assim á margem das aulas, e por consequência formam-se pessoas com 

dificuldades de usufruir de forma autônoma da sua cultura corporal. 

Mas a culpa será cabível somente ao professor? Ou esse processo que habita no 

imaginário social da cultura da educação física escolar, não o torna um mero atuante do senso 

comum através de tudo que aprendeu na sua trajetória social e acadêmica? Porque o que 

vemos por ai é a valorização do professor à medida que sua equipe vença campeonatos ou 

pelo seu número de talentos descobertos, fazendo chegar a mais uma lacuna da Educação 

Física Escolar, a dificuldade em termos de habilidades motoras em se trabalhar com turmas 

heterogêneas. 

A necessidade de interferir nesse modelo de Educação Física biológica e 

universalizante que exclui seus alunos, encontra barreiras pela contradição do reconhecimento 

e valorização que a mesma possui por ser justamente dessa forma, mas a solução para a 

quebra desse padrão vem através da proposta de uma Educação Física plural, cuja condição 

mínima seja de aulas que atinjam todos os alunos, sem discriminações (DAOLIO, 1996). 

Esse novo modelo de Educação Física parte do pressuposto de que nenhum aluno é 

igual, e mesmo tendo que abarcar todas as formas da chamada cultura corporal, como jogos, 

esportes, danças, ginásticas e lutas, recusará as qualidades físicas como forma de compará-los, 

sendo eles diferentes. A aula, assim, deve ter o objetivo de alcançar todos os alunos e não o 

contrário, de se ater à aptidão física, mesmo que para isso alguns padrões tenham que ser 

reavaliados. Nessa perspectiva, os elementos da cultura corporal serão tratados como 

conhecimentos a serem sistematizados e reconstruídos pelos alunos, pondo fim assim nas 

dificuldades que os professores sentem ao ministrar aulas mistas, por exemplo, nos conflitos 

mais comuns do cotidiano da educação física escolar, que são as questões de gênero e aptidão 

física. 

Com base nisso, a educação física escolar aumenta o conhecimento do aluno sobre seu 

corpo? Sim, mas não se limitando apenas a isso, pois com base em tudo que já foi relatado até 

aqui, possuímos um entendimento de que ela é capaz de muito mais do que só isso, pois faz 

entender as relações do seu corpo com a cultura em geral. 
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E é com essa reflexão que encerro esse capítulo, após essa breve viagem no tempo que 

julguei necessária para que se fizesse entender todo o processo de construção da educação 

física escolar que hoje conhecemos e atuamos, pois entender onde se inicia o processo e o 

porquê de suas falhas enriquece nossa fundamentação, para atuarmos como agentes de 

modificação no que acreditamos ser o modelo ideal de uma prática pedagógica eficiente. O 

que não a determina como verdade absoluta, pois somos passiveis a mudança e melhorias e é 

isso que qualifica o ser humano como agente construtor da sua própria história e, para isso, 

ele se vale de recursos e, como veremos no capitulo a seguir, um dos recursos que nos 

possibilita a alcançar esse objetivo de uma Educação Física, pela escola, é o PIBID. 
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CAPITULO 03 – Interseção (entre PIBID e Educação Física Escolar) 
 

É importante não homogeneizar a classe. As crianças são diferentes no início e 

serão diferentes no final do processo educativo  

(FREIRE, 2001, p.19) 

 

Ao compreender a Educação Física como direito do aluno da educação básica, 

levantamos a bandeira em prol da necessidade de clareza que precisamos ter sobre o preparo 

para esse exercício de docência, além de certas especificidades relativas à formação na área. 

A entrada do PIBID no instituto de Educação Física apresenta-se como estratégia a essa 

afirmação (CARVALHO e TERRA 2015). Especificidades essas que colocam à frente uma 

grande necessidade de transformação nos cursos de licenciatura em Educação Física, 

caracterizados pela pouca atratividade da carreira docente e a formação inadequada dos 

futuros professores da área para a escola.  

Entender que, muito mais que um corpo biológico, disposto a ser adestrado sob 

normas e técnicas de como melhorar sua eficiência, na execução de certos aspectos motores, 

nossos alunos são seres pensantes e atuantes em sociedade, dentro e fora da escola. E a 

influência que eles recebem nesses meios aos quais convivem, podem e influenciam 

significativamente em seus interesses pessoais; sobre o que desejam encontrar ao se deparar 

com essa proposta mecânica de educação física que há tempos lhes vem sendo imposta.  

Esse modelo adestrador de educação física escolar aqui é entendido como o mesmo 

que fomenta a obsoleta ideia de que ter saúde limita-se apenas ao fato de estar sanado de 

qualquer tipo de doença. E hoje reconhecemos que esses são estereótipos que, pouco a pouco, 

vem ganhando questionamento e melhor clareza dentro da comunidade social e escolar, que 

dependendo da realidade da mesma, necessita de uma intervenção ainda mais incisiva por 

parte da figura do professor, que se torna o único intercessor na ruptura dessa cultura de corpo 

que eles estão acostumados a acatar para si. 

E uma das formas do PIBID tornar essa proposta possível, mais especificamente na 

educação física, que foi o campo de inserção e pesquisa, é através do favorecimento da 

“construção de diversos espaços de debates sobre práticas corporais, lúdicas e de lazer numa 

prestação de serviços a comunidade em geral bem como oportunizando aos alunos do curso 

um campo de pesquisa e de extensão na produção do conhecimento na área de educação física 

escolar” (CARVALHO e TERRA, 2015, p. 23-24). Ou seja, uma via de mão dupla que 

aproxima universidade e escola, fortalecendo ambas no que se refere aos interesses 

educacionais e pedagógicos. 
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No curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal Fluminense 

(UFF) o PIBID chega a partir de 2011, com turmas regulares no ensino médio. Em 2012 

também passa a ter nos anos iniciais e na EJA (Educação de Jovens e Adultos). No momento 

da construção desse texto, estava funcionando sob a orientação de três coordenadoras, cada 

uma em três escolas públicas da região, onde em cada escola atuavam cinco alunos bolsistas 

pela universidade que ficam junto ao professor de Educação Física da escola em que se 

encontram inseridos. 

Esse/a professor/a supervisor/a é o elo entre a escola e esses alunos da universidade, 

que são inseridos nas formas de como agir dentro daquele ambiente, que mesmo tendo sido 

por muito tempo parte de sua rotina, e continuará fazendo já que a sua graduação é a 

licenciatura, retornam em outro papel, com outra postura.  

Só quem faz uma graduação em licenciatura sabe dessa sensação que tento passar 

agora, é algo paradoxal, pois ao mesmo tempo em que pensamos conhecer tão bem o 

ambiente escolar, já que passamos parte do tempo que temos de vida dentro dela, ao iniciar a 

iniciação à docência, no ambiente escolar, percebemos que não sabíamos nem da metade de 

seu funcionamento. Coisa que nas aulas na graduação também não temos tanto acesso, e isso 

fascina, principalmente para quem tem a oportunidade de atuar em diversos segmentos e 

escolas, como eu, consegue perceber que de uma escola para a outra a diferença é gritante. 

O olhar sobre a escola muda, o sentimento agora é o de intervenção, caracterizado pela 

troca, pois os alunos bolsistas trazem discussões recentes no campo da formação, bem como 

os professores relatam suas experiências reconhecidas. 

E juntos, formam esse “combo” de vivencias que adentra a sala de aula através de 

planejamentos muito bem elaborados, que procuram rever acertos e corrigir falhas numa 

avaliação mútua, pois com o PIBID aprendemos também a reconhecer a responsabilidade do 

aluno e do professor com cumprimento dos objetivos traçados; onde parte desse resultado 

deve ser revisto numa autoanálise de como fazer com que tal tema ao invés de ser inutilizado, 

dialogue com as expectativas de ambos. Por que 

(...) não se trata de ensinar a técnica tida como correta, mas de propiciar aos 

alunos o desenvolvimento de uma série de relações com o espaço, que não 

serão aprendidas de forma passiva e mecânica. Elas serão reconstruídas 

pelos alunos, sendo, portanto, mais significativas a eles. O trabalho com 

temas de estudo e aplicação, que poderão ser eleitos pelo professor 

juntamente com os alunos e desenvolvidos tanto na teoria quanto na prática. 

A escolha dos temas vai depender do grupo, do bairro, da cidade e da própria 

comunidade, que elege suas atividades mais significativas (DAOLIO, 1995 

p. 41-42) 
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Quando chegamos à escola como bolsistas do PIBID, não vamos sozinhos, nossa 

coordenadora nos acompanha no processo de adaptação com o espaço até nos entregar a 

autonomia de interagir com a escola e seus alunos. E o professor supervisor, incumbido da 

função de nos supervisionar e orientar desde o inicio, nos explica o funcionamento da escola, 

mostra o currículo, os projetos trabalhados, apresenta a direção e toda comunidade escolar até 

finalmente, a parte mais importante do processo de familiarização, que é a apresentação de 

nossa equipe de cinco alunos às turmas que iremos trabalhar. 

Acredito que o estranhamento inicial seja recíproco, principalmente por se tratar da 

Educação Física Escolar, onde muitos alunos estão acostumados com os “tios” do rola bola. A 

entrada de mais cinco outras pessoas totalmente estranhas sendo apresentados também como 

seus professores.  

E a questão é exatamente essa, que tipo de professores eles esperam que sejamos, e na 

dinâmica inicial de “quebra-gelo” esse questionamento é feito a eles, onde as respostas 

variam, desde que continuemos sendo os “tios” que dão a bola para o “racha”, ao apelo de que 

não continuemos sendo esses tipos de professores. 

A formação de professores é um processo vivo de construção coletiva de 

conhecimentos, que se efetua a partir e no dialogo com os saberes docentes, 

os saberes das diferentes áreas de conhecimento escolar e os saberes das 

crianças, suas diferenças lógicas operatórias e estilos cognitivos (PEREZ e 

SILVESTRI, 2016, p. 29)  

 

Como pibidiana, os alunos que mais chamam a atenção são os que se auto excluem das 

aulas, não demonstrando interesse nem em propor algo para que a aula se torne mais 

participável a eles. Pois são esses alunos que, pra muitos professores, se tornam invisíveis, 

realizando no fim do processo um trabalho escrito qualquer só para justificar nota. Mas e o 

objetivo da nossa disciplina, e o nosso plano de criar sujeitos autônomos com consciência e 

entendimento do seu próprio corpo para atuar em sociedade, fica onde? 

Fica na loucura de transformar essa realidade que esses cincos jovens cheios de ideias 

e propostas têm ao olhar para esse tipo de alunos. Nosso objetivo não é implorar ao aluno para 

participar da aula, porque tem dias que realmente eles não estarão afim, não é algo exclusivo 

da Educação Física, é algo característico do ser aluno; e nem usar do autoritarismo para 

ameaçá-los a fazer a aula, e sim a proposta é a conscientização da importância que cada aula 

terá para eles. E nesses quatro anos de PIBID identifiquei que, por mais que não seja fácil, 

ainda sim é possível, porque no fim do processo eles reconhecem suas evoluções e pelos 
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corredores das escolas demonstram a falta que sentem da intervenção da equipe em suas 

aulas. 

Talvez a figura de professores mais novos com idade próxima a deles seja atrativo pela 

aproximação da linguagem, até mesmo nossas expressões corporais que se aproximam deles e 

causam certa identificação, mas todo o contexto é levado em consideração. O foco é fazê-los 

entender que essa nova geração de professores que estão saindo da universidade e chegando 

até eles, está vindo com outra perspectiva, outro modelo de educação física, que se atenta em 

querer construir junto deles um conhecimento que faça sentido e tenha propósito de sair da 

sala de aula ou da quadra esportiva e possa ser usado no seu cotidiano. 

Assim como as contas aritméticas, conjugações corretas dos verbos, porque não a 

consciência corporal pode fazer parte do acervo de conceitos que eles levarão pra vida quando 

já não estiverem mais na escola, considerados cidadãos educados? 

Essa forma de pensar possibilita organizar a educação física escolar com 

leque amplo de praticas corporal, a fazerem parte do planejamento desse 

elemento circular e, ao mesmo tempo, cada conteúdo pode ser desenvolvido 

de formas diferente por cada aluno. Isso significa desnaturalizar à presença 

exclusiva de algumas das expressões do corpo em movimento (como futebol, 

handbol, basquetebol e voleibol) e, também, a padronização de gestos e 

forma de executar cada jogo mencionado (CARVALHO; CUPOLILLO; 

MUNIZ; TERRA, 2016, p. 58)  

 

A integração dada aos acadêmicos bolsistas do programa no período da graduação 

possibilita elaborar e correlacionar relações entre teoria e prática, fazendo assim com que o 

tempo utilizado nas aulas em atividades pedagógicas venha tratar da abordagem crítico 

reflexiva, onde o foco da Educação Física fica na formação crítica para o desenvolvimento de 

cidadãos que sejam capazes de analisar sua realidade social, histórica e cultural, criando 

possibilidades para transformá-la, conduzindo alunos e professores a uma maior autonomia e 

emancipação. 

E se por um lado essas propostas apresentadas, que começamos a colocar em prática 

com a entrada do PIBID nas escolas possam parecer fantasiosas, os resultados e relatórios 

construídos coletivamente por cada equipe, junto às reuniões e apresentações em seminários e 

agendas acadêmicas (que podem ser vistos no site do programa e da universidade), estão ai 

para comprovar que a intervenção do programa trás mudanças em todo cenário educacional 

que ele atinge - tanto por parte das turmas atendidas, que em comparação as turmas que não 

tem a intervenção dos bolsistas, têm seus rendimentos e aproveitamento muito maior em 

relação às outras; quanto aos bolsistas que têm a oportunidade de vivenciar esse universo 
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pedagógico em todo seu contexto que vai desde conselhos escolares até o planejamento e 

execução das aulas. O que revigora a existência do programa, como uma experiência 

fortalecedora na formação desses futuros professores, destacando formação critica em relação 

ao cenário educacional e social. 

Essa mudança positiva no cenário escolar associado ao melhor rendimento por parte 

das turmas atendidas pelo programa acontece junto à escola que se abre às novas propostas 

que adentram seus portões através da universidade em forma de bolsistas; que chegam para 

somar com o quadro qualitativo da escola, atuando como parte complementar da educação 

que já vem sendo oferecia aos alunos, que através desse diferencial acabam encontrando nas 

aulas um motivo a mais para focarem em seus estudos, gerando consequentemente a melhora 

do rendimento.  

E, não menos importante, os professores supervisores têm a oportunidade de retornar a 

universidade como citam Levy e Tinoco, 2015, p. 55: 

(...) me senti um adolescente ao entrar na universidade pela primeira vez. 

Fazia tempo que profissionalmente não me sentia tão motivado com a 

docência. À medida que as expectativas de cada um de nós se revelavam, 

percebemos que tínhamos na nossa frente uma oportunidade única de fazer 

parte de um Programa serio com ênfase no incentivo a docência. Éramos 

professores a procura de estudantes motivados e preocupados com a 

educação e eles acadêmicos esclarecidos questionadores e atentos ao quadro 

atual do magistério querendo alguém que os orientassem na busca não só do 

saber, mas do como fazer. 

 

Ressaltando com parte desse depoimento, a seriedade dos Professores que estão nas escolas, o 

potencial do projeto e o trabalho em conjunto que por ele é oportunizado, em um processo 

que ao mesmo tempo em que atinge a formação inicial desperta esse iminente propósito de 

continuação na formação desses professores desmotivados e tão esquecidos quanto seus 

alunos dentro da escola. Atentando ai para mais uma importância do PIBID, como 

responsável pela formação permanente. 

Identificando que “A importância do estudo como parte do trabalho docente, é o saber 

que o professor trás na marca do seu trabalho” (CARVALHO E TERRA, 2015, p. 30), 

entendemos que é a partir dessa relação que ele produz, organiza e constrói sua rotina, sua 

historia, compõem tudo aquilo que acredita ser capaz de alcançar através de seu recurso mais 

precioso, a sua licença para lecionar, o valor que dá à prática pedagógica. Focos centrais da 

formação de professores no PIBID.  

E enquanto política de formação docente, só poderá de fato contribuir com a 

valorização e com a qualificação dos futuros professores da Educação Básica, se as ações 
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propostas pelo programa contribuírem com o aprofundamento da relação entre teoria e 

prática, fundamentada no domínio de conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, em que os aspectos e as ações propostas 

pelo programa evidenciem o compromisso com um projeto social, político e ético que 

contribua com a formação e a emancipação de indivíduos. 

Com o PIBID os graduandos têm a oportunidade de trabalhar com alunos de diversas 

realidades sociais e historias de vida, que nos tiram da nossa zona de conforto ao achar que 

tudo que planejamos em nosso plano de aula ocorreria perfeitamente como está no papel, sem 

sermos interrompidos por uma frase mal colocada, por exemplo, explicitando nas entrelinhas 

ditas entre os alunos, e que muitas vezes passam despercebidas pelos professores. Colocações 

essas que são expressões da forma como eles se tratam, nada mais do que o fruto da realidade 

em que eles vivem, absorvem e reproduzem como se fossem condenados a se submeterem a 

essa situação, sem perspectiva ou poder de mudança. 

Questões como machismos, discriminações raciais e sociais, agressões verbais do mais 

baixo calão, muitas vezes física também. Sendo esta a realidade das escolas publicas do 

Brasil, nosso sentimento não tem que ser o de uma falsa surpresa e sim o sentimento de 

mudança de transformação desse espaço caótico. Sem contar os deficientes físicos, auditivos, 

os obesos, os poucos habilidosos chamados de “nerds” – que, por conta dessa educação física 

opressora e tão excludente quanto a sociedade que eles conhecem, os descrimina dentro do 

meio que era para ser tido como espaço acolhedor, espaço de interação, de criação, de 

liberdade de expressão. Ao contrário, o que vemos é uma auto exclusão em massa por parte 

daqueles que, por vergonha do próprio corpo, se sabotam na tentativa de se tornarem 

invisíveis aos olhos daqueles que querem negativamente mostrá-los. 

Enquanto pibidiana identifiquei o quanto de poder eles adquirirão ao permitirem 

conhecer a si mesmo e trabalhar sua criticidade e autonomia, para assim se imporem perante 

as questões de machismos, às questões de bullying, às questões que tendem a diminuí-los - 

para menos do que se permitirão saber que são capazes de ser. No fundo eles sentem essa 

necessidade, sentem que são capazes, mas os seus contextos sociais e a própria escola 

renegam suas vozes e suas capacidades, fazendo com que assim eles se escondam atrás da 

auto sabotagem por medo de ser expor. 

E o nosso papel, ao menos o papel das equipes as quais tive oportunidade de trabalhar, 

foi o de problematizar e provocar discussões, que questionavam muitas vezes até a postura de 

nossos professores supervisores, no porque a figura de professor está sendo tão desvalorizado 
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ao ponto de alunos se agredirem na nossa frente, de sabermos que alunos agrediram 

verbalmente seu professor, sua figura de respeito - não pelo autoritarismo, mas por possuir 

anos de formação, de experiência de escola e de vida, tornando-se autoridade, podendo 

mostrar aos alunos que para serem ouvidos eles não precisam desses extremos, e que eles não 

serão respeitados em sociedade pelas pessoas a quem eles impõem medo, muito pelo 

contrário, serão marginalizados por isso, como muitos já são dentro da escola.  

E ai eles (e nós) farão parte desse ciclo vicioso, ditado pelas ideias hegemônicas. 

Quando podem, através do estudo, ter a oportunidade de se capacitar ao ponto de reformular 

com autonomia essa identidade, de modificar essa realidade. Assim, não é com esse 

sentimento de conformismo que iremos para dentro da escola, assim como não fomos, e eu 

acredito que a cada ciclo que se renova dentro da graduação novas pessoas, pensantes e cheias 

de idealismos revolucionários chegam dentro da escola e com a ponte que o PIBID faz entre 

universidade e escola, estamos chegando cada vez mais cedo até ela. E o melhor, sem precisar 

esperar os professores, muitas vezes tão fechados em seus próprios idealismos e 

conformismos de educação, saírem de seus postos para nos dar lugar, o PIBID consegue ser 

transformador porque reaproveita o que a escola já possui, acolhendo quem está vindo, 

querendo ação, querendo transformação, fazendo assim com que, sementinha por sementinha, 

seja construído um novo modelo de Educação... Física. 

E é essa esperança de uma Educação Básica, uma Educação Física de qualidade que 

mobilizou a pesquisa nesse projeto de formação de professores. E, aqui, ressaltar a 

importância do PIBID como um programa voltado para a formação docente traz 

implicitamente a compreensão de que a universidade sozinha não dá conta de toda essa 

formação, ela precisa da escola e dos professores que lá estão, pois esse se trata de um 

trabalho cooperativo, onde sem um o outro não consegue chegar ao formato que estamos 

testemunhando. 

O trabalho começa a ficar menos complexo e a fazer mais sentido quando o professor 

passa a se preocupar em tentar entender o papel da escola para a sociedade, pois 

compreendendo que, assim, ele entende melhor a sua própria função no contexto educacional 

e, automaticamente, muda a sua postura, pois se dá conta do tamanho da responsabilidade que 

possui, pois entender o papel da escola para a sociedade é entende o papel da escola para o 

aluno que é fruto dessa sociedade e, futuramente, virá a ser cidadão de influências e 

influenciador. Por isso, a persuasão que seus educadores têm sobre sua formação determina 

que tipo de sociedade seja essa que estamos criando.  
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Aqui, destaquei as lembranças e sentimentos ao longo da estadia no programa, claro 

que com muita interferência do que li - creio que ler os depoimentos dos professores me 

influenciou bastante nessas lembranças. E, vejo que, na tentativa de desdobrar a pesquisa, 

buscando entender o melhor possível essa experiência que foi atuar no PIBID, uma questão se 

destaca para mim: a interdisciplinaridade que o projeto nos põe a pensar. 

 

3.1) O PIBID e a interdisciplinaridade  

             

Outro diferencial que identifiquei, então, no PIBID é que ele não se limita a sua área 

especifica de atuação gerando assim um caráter interdisciplinar. Porque, além de criar 

parcerias dentro da própria escola, pauta o ensino numa mesma perspectiva plural, onde o 

planejamento é coletivo e a participação ativa entre professores e seus alunos tornam todos 

corresponsáveis pelo trabalho desenvolvido e, principalmente, destaca de forma construtivista 

a singularidade de cada um, criando assim um espaço democrático para participação e 

aprendizagem do coletivo. Tendo o professor uma intervenção pedagógica de situações que 

talvez não ocorresse espontaneamente. 

Segundo Severino (1989, p.15), o conceito de interdisciplinaridade seria:  

Uma tarefa inacabada, até hoje não conseguimos definir com precisão o que 

vem a ser essa vinculação, essa reciprocidade, essa interação, essa 

comunidade de sentido ou essa complementaridade entre as várias 

disciplinas. É que a situação de interdisciplinaridade é uma situação da qual 

não tivemos ainda uma experiência vivida e explicitada, sua prática concreto 

sendo ainda processo tateante na elaboração do saber, na atividade de ensino, 

pesquisa e na ação social. Ela é antes algo pressentido, desejado e buscado, 

mas ainda não atingido. Por isso todo o investimento que pensadores, 

pesquisadores, educadores, profissionais e especialistas de todos os campos 

de pensamento e ação fazem, no sentido de uma prática concreta da 

interdisciplinaridade, representa um esforço significativo rumo à 

constituição do interdisciplinar. 

 

Destacar interdisciplinaridade nesse estudo é importante pra mim, primeiro porque a 

maioria dos professores tem dificuldade em integrar o conhecimento de todas as disciplinas, 

fator esse que concordo não ser fácil, e segundo por não me recordar em experiências no 

ensino regular de ter vivenciado esse meio de trabalho. O programa incentiva essa abordagem, 

marcando a passagem de quem tem a oportunidadede experimentar esse tipo de atuação, que 

em síntese funciona perfeitamente bem quando fundamentado a partir de um bom 

planejamento, causando um efeito positivo e satisfatório tanto para os alunos quanto para os 

professores. Algo que não deva ser entendido como deficiência do professor que não se sente 
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seguro ao trabalhar dessa forma, mas, talvez uma falha na sua formação ou, talvez a 

dificuldade de trabalharmos em coletivo. 

Ou seja, trabalhar a interdisciplinaridade é se apropriar de possibilidades, motivados 

pela aprendizagem compartilhada que a partir da relação de algo já contextualizado se produz 

um conhecimento novo, integralizando conceitos e oportunizando a socialização dessa 

aprendizagem, que são mais importantes quanto o saber pelo saber e; questiona o contexto em 

que vivemos - uma vez que a cada tempo que se passa a sociedade nos adestra a competição e 

individualidade. 

A ideia de poder aprender a partir do que o outro oferece se unindo ao que já se sabe é 

o que enriquece o trabalho e o torna mais dinâmico e humano, onde o saber de um se torna o 

saber de todos. Na contribuição de Perez e Silvestri (2016), essa perspectiva de formação 

adotada se funda numa dimensão de criação que afirma o processo de formação como o 

encontro produzido na emergência do inesperado e nas singularidades nascidas na 

experiência.  

Através desse meio de trabalho, nas escolas em que passei pelo PIBID, em especial o 

Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (tendo como diferencial a formação de 

professores) foi a escola que mais me desafiou, ao mesmo tempo em que marcou a minha 

formação de modo considerável, pois as aulas que dávamos lá eram totalmente diferentes das 

aulas que preparávamos na universidade e nas outras escolas por onde passei. Lá, nós que 

ainda não éramos professores, tínhamos o objetivo de passar para eles o entendimento  sobre 

o próprio corpo de modo que eles pudessem ter a capacidade de se apropriarem desse 

conhecimento e, ao mesmo tempo se entenderem como futuros professores, para assim 

também ensinar a outros alunos. 

Foi uma experiência muito enriquecedora sem dúvidas, arrisco a dizer que, aquele foi 

o momento em que “a ficha como professora caiu”, pois muito do que aprendemos na 

universidade passávamos para eles, na tentativa de contribuir de forma positiva e significativa 

nesse comecinho da formação de professores que eles estavam tendo. E, por esse tipo de 

atuação, ao final do ano letivo, nas aulas finais, era notório o grau de maturidade que eles 

adquiriam em relação ao começo do processo, mostrando compromisso com a ideia de se 

colocarem no papel de professores. 

 E era curioso observar esse processo deles, pois chegavam no início do ano imaturos, 

com comportamentos típicos de alunos de ensino médio: levando tudo na brincadeira, sem 

ouvir o que o professor que estava à frente tinha a dizer. Ao modo que fomos desenvolvendo 
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um planejamento em que eles tinham o desafio de se colocarem frente a um grupo de pessoas 

com um plano de aula, elaborado por eles com nossa ajuda e se fazerem ser ouvidos; no meio 

desse processo eles passaram a perceber quão dificultoso é o trabalho do professor, 

principalmente o de educação física, que muitas vezes é visto sem credibilidade. 

Nessas vivências, onde houve essa troca de lugares, eles criaram a maturidade de 

aprender a ouvir para se fazer ser ouvido, e em trabalho interdisciplinar, por envolver de certa 

forma a escola como um todo, abrangendo mais turmas de idade menor, onde eles tinham a 

oportunidade de aprender a refletir sobre suas posturas. Muitos saiam convictos de que não 

era isso que queriam para si, mas a maioria, com essa experiência, saia reafirmado de estar no 

começo do caminho certo (relatos ditos por eles no momento de problematização das 

vivencias em sala de aula). 

E eu, como graduanda de um curso de Educação Física, saia das aulas satisfeita, com a 

sensação de estar cumprindo o papel que me cabia naquele momento, o de levar aos alunos, 

através da matéria menos valorizada na escola, uma reflexão critica sobre as conquistas e 

desafios do ensino que eles estavam inseridos, compreendendo ser possível dar inicio a um 

novo modo de se aprendizagem na escola. Particularmente o meu olhar sobre aqueles alunos 

era de construção, pois eu via através deles um potencial pouco incentivado e o PIBID 

naquele momento era nosso suporte comprobatório de que tanto os alunos quanto os 

professores são capazes de produzir muitos projetos bons para escola como um todo, sem 

deixar valorizar a evolução pessoal de cada um, inclusive a dos pibidianos.  

E muitas dessas vivências foram oportunizadas de forma interdisciplinar, através de 

inúmeras oficinas junto às disciplinas de Português, Matemática, Química, Física, Biologia, 

Geografia e História- onde práticas corporais eram planejadas pelos próprios alunos para 

outros alunos com a intencionalidade de passar o conhecimento de partes do corpo humano, 

nacionalidades e circuitos orientados com base em pontos geográficos, além de problemas 

matemáticos e formação de palavras baseadas na nova correção ortográfica, entre outros, que 

se fossem listados dariam um livro. 

E a visão descrita pelos professores supervisores Andre Levy e Maristela Tinoco 

(2015) sobre nossa atuação, fundamenta muito bem o desafio duplo de nossa passagem na 

escola quando citam que 

(...) a experiência com dois níveis de formação (médio e superior) tem sido 

muito interessante. Mediar futuros professores a nível médio e a nível 

superior ao mesmo tempo é um desfio. Os alunos bolsistas que atuam em 

turmas de formação de professores vivem um conflito entre serem alunos 

graduandos da Universidade, mas que ainda não são professores, e ao 
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mesmo tempo participar da formação de alunos desse curso. A diferença de 

idade é pouca. Talvez esse fato funcione como facilitador para a integração 

dos dois públicos e a fluência do projeto na escola. Porem o importante foi 

entender meu papel como coformadora dos estudantes e aprender com eles 

(p. 65) 

 

A descrição desses trabalhos, que surpreenderam de forma extremamente positiva aos que de 

fora observavam e até mesmo aos professores envolvidos, nos volta à questão já debatida 

acima, sobre a cultura de negar a voz dos nossos alunos, subestimando suas capacidades 

críticas e de inteligência. 

Não posso afirmar que foi sorte ou fruto de um bom planejamento elaborado em 

conjunto com os alunos, ou a soma dos dois, o fato é que nossas propostas - que algumas das 

vezes tinham esse caráter de se relacionar a outras disciplinas - foram abraçadas e bem 

elaboradas pelos alunos da formação de professores em nível médio. Os quais, vindos de 

escolas públicas, comprovaram na prática que quando bem orientados e levados a serio 

correspondem aos incentivos, mesmo que de inicio seja só pela nota, mas ao verem o que são 

capazes de produzir, criam orgulho de si, curtem e entendem o sentido de suas aulas, 

cumprindo assim nossos objetivos, 

(...) considerando que a interdisciplinaridade não é um tema simples na 

estrutura escolar que temos hoje constatamos, nessa experiência que um 

trabalho dessa natureza nos mostrou a necessidade de buscar coesão para a 

pratica docente, essa dimensão foi fundamental para a organização dos 

planejamentos dos conteúdos específicos (LEVY; TINOCO, 2015, p. 59) 

 

Acrescenta-se ainda mais com essa experiência no currículo acadêmico dos bolsistas 

PIBID, entrando como suporte para que os futuros professores sejam diferenciados pela sua 

capacidade de inovar no momento da aprendizagem, reconhecendo os próprios métodos de 

pensar, sem deixar de ampliar o pensamento do aluno, de modo que construa saberes e 

desenvolva suas competências e habilidades no ato de ensinar. 

Uma das coisas que mais me chama a atenção na interdisciplinaridade é a quebra da 

crença de que só os conteúdos específicos são importantes nos cursos de licenciatura. Fato 

que acaba negligenciando a verdadeira função do professor, principalmente o professor de 

educação física, que quando se limita a trabalhar somente sua disciplina especifica pode se 

tornar um mero reprodutor de regras a serem copiadas e seguidas; bem como sabemos que seu 

papel vai muito além de ensinar conteúdos isolados, as famosas técnicas pelas técnicas, mas 

envolve gerar oportunidades para que educando e educador construam juntos o conhecimento. 
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CAPITULO 04 – Considerações Finais 

 

É com muito pesar que inicio essas considerações finais, baseada nas leituras, 

discursos e até mesmo na postura observada dentro da comunidade escolar, que o senso 

comum ainda avalie a Educação Física Escolar como um complemento curricular, tida como 

menos importante do que as demais matérias. 

Sua atuação passou por várias fases, positivas e negativas, que construíram o conceito 

que conhecemos atualmente, ocupando a posição que a mesma possui na sociedade. Outras 

fases virão, e tornarão a prática da educação física escolar mais profissional e mais difundida, 

com objetivos cada vez mais definidos e específicos, pois a inserção da Educação Física 

escolar está sendo defendida e proporcionada em escala maior para toda a população, 

independente de classe social, idade, condição física, cor, religião, opção sexual ou alguma 

deficiência física, motora ou mental. 

Visto isso, o exercício da docência levanta uma forma de reflexão, a fim de que o 

professor possa sempre aprimorá-la, tendo como objetivo principal o interesse de seus alunos, 

levando em conta a realidade em que atua de modo a adequar suas práticas e seus saberes. 

Nesse contexto o PIBID entra na valorização dos futuros docentes, propiciando complementar 

e trabalhar na prática o que lhes é transmitido na universidade, além de trazer a experiência 

necessária para que os alunos decidam se querem ou não atuar em escolas. 

Através da instrumentalização para tratar de modo adequado os problemas inerentes 

ao processo de ensino e de aprendizagem, há incentivo para os acadêmicos assumirem a 

carreira docente e, consequentemente, contribuir para a elevação da qualidade de ensino da 

escola pública, atendendo aos objetivos do Programa. 

O PIBID trás a reflexão de que ao longo de seu processo vem constituindo 

profissionais com preocupações éticas e morais de suas ações na prática social; educadores 

imbuídos na transformação crítica, que problematizam e enfocam o diálogo; tornando-se 

profissionais que possuem a capacidade de escuta dos seus alunos e além de que, possuidores 

da vontade de mudar a realidade na qual estão inseridos, auxiliando na construção de saberes 

de forma consciente e crítica. Confirmando assim um dos objetivos do PIBID. Como 

característica entendida através do programa, a formação do professor deve contemplar tanto 

o conhecimento específico quanto o conhecimento didático, em integração com a escola e 

com a sociedade, trabalhando o pensamento crítico do educando, para que, futuramente, ele 

atue com base na relação entre a teoria e prática. 
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Resumindo esses quatro anos de formação, com uma só palavra para o PIBID, eu 

escolho a palavra “troca”, pois avaliando toda literatura na qual me baseei para esse trabalho, 

junto com a minha experiência, nada fica mais evidente do que como essa construção de 

saberes é feita a partir de trocas, sejam elas feitas a partir de experiências, novos ideais, ou até 

mesmo na troca que envolve reflexão do próprio PIBID de Educação Física em relação à 

visão da escola/alunos sobre o objetivo pedagógico desse elemento curricular. 

E observar como essa troca é feita, no cotidiano escolar e, através dessas literaturas 

produzidas por professores e mestres com os quais tive a oportunidade de trabalhar e fazer 

parte nessas vivencias que eles se referiram em suas obras me faz desejar que esse trabalho de 

conclusão de curso (TCC) possa servir como embasamento para futuros graduandos que, 

assim como eu, passarão pelo programa entendendo que o que objetiva a sua execução é o que 

dá sentido a graduação escolhida, que é o tratamento pedagógico das praticas corporais. 

Como não estar animada, ao identificar nesse final de TCC que fiz parte de um 

Programa de valorização da Educação Básica do país? Com base nisso a reflexão que espero 

ter alcançado é: o PIBID funciona! 

Professores problematizam seus repertórios pedagógicos ampliando a atuação em 

outras turmas não atendidas pelo PIBID a partir de planejamento com os bolsistas. Isso dá 

sentido à formação de quem ainda está se graduando, ao mesmo tempo em que modifica a 

realidade da escola que lhe dá oportunidade. Abrir as portas para o projeto adentrar 

universidade e escola publica é certeza de melhoria na educação, que como professores tanto 

almejamos uma educação menos elitizada, que dê embasamento para alunos de escolas 

públicas enxergarem a possibilidade de se tornarem pessoas autônomas de modo a chegar, 

com dificuldades ou não, mas chegar à universidade pública. 

Muitos bolsistas do PIBID também vieram de escola pública, muitos retornam às 

escolas que no ensino regular estudaram, observando nessa passagem um novo ciclo se 

formando. Aos alunos das escolas, não que retornem à escola como professores (assim como 

os bolsistas), mas que eles consigam olhar para o próprio futuro e enxergar muito mais do que 

uma realidade inferiorizada que a eles é imposta. Não se conformando com a formação que os 

mecanizam, levando a servir como mão de obra bruta ao mercado de trabalho, e sim levantar 

a reflexão de que através dos estudos somos capazes de ter base autônoma e nos 

qualificarmos para atuar na sociedade da forma como acreditamos ser o ideal. 

Esse modelo de ideal pode ser construído e refletido com o auxilio da escola, sobre o 

que entendemos com base na formação que tivemos, e não o contrário, onde já saímos pré-
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determinados a um sistema, sem mobilização qualificada. Esse conceito começa a se romper, 

e espero através do TCC contribuir para o fortalecimento e credibilidade dessa ideia e desse 

programa que tanto enriquece a formação de quem tem a oportunidade de participar. 

O desejo, no que se refere à formação de professores, vai além da evidente 

possibilidade e necessidade de ingresso no mercado de trabalho, que não pode ser negada, 

mas, no entanto essa questão não deve substituir a formação humana, ética e política do 

sujeito, e sim fazer com que ambas andem na mesma direção.  

Como sugestão, mesmo entendendo que envolva políticas e forças maiores, deixo a 

estima de que, num futuro não muito distante, todas as turmas da escola tenham a 

oportunidade de terem os pibidianos atuando em suas aulas, mesmo que para isso fosse 

necessária uma reformulação na quantidade de alunos por equipe, uma vez que o objetivo do 

programa é melhorar a qualidade de ensino das escolas publicas, onde em termos 

comparativos, nas turmas que não eram atendidas, constatamos diferença significativa no 

rendimento. 

Inclusive as turmas que não participavam do programa nos questionavam pelos 

corredores da escola, sobre o motivo de suas respectivas turmas não serem acompanhadas 

também pelo PIBID, surgindo a duvida sobre serem melhores ou piores do que as 

participantes, uma vez que o critério de escolha das turmas não era algo claro para eles, 

cabendo a nós explicar. Os mesmos, quando observavam as aulas das turmas atendidas pelo 

programa, notavam o diferencial da proposta que envolvia a turma como um todo, fazendo 

com que essas turmas não atendidas quisessem fazer parte desse projeto que envolvia e 

acrescentava tantos pontos positivos às aulas de seus colegas. 

Acrescento isso como uma conquista do Programa, pois se mais alunos já o querem 

em suas aulas, significa que os resultados surtem efeitos positivos aos que por ele passam, 

sem contar o número de bolsas que aumentaria, abrangendo e beneficiando financeira e 

academicamente mais universitários e professores supervisores. 

Além dessa melhora, o entendimento da disciplina se torna mais focado com a 

chegada dos pibidianos - não que os professores que lá estão não sejam capazes, longe disso, 

mas um trabalho em equipe e um reforço sempre é muito bem vindo, dando aquele gás muitas 

vezes necessário, pois os alunos das escolas solicitam por uma reformulação das propostas e 

ideias que compõe seu quadro educacional, afirmativa essa relatada pelos próprios ao longo 

dessa estadia no PIBID e, como vimos, o programa atinge os Professores, em seu retorno às 
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universidades, retomando estudos e criando novas motivações para dar continuidade ao 

magistério. 

Posto isso, fica claro que este programa de bolsas proporciona uma formação 

educativa ampla, com caráter transversal e inovador, compreendendo a educação formal, não 

formal e informal. 

Ao IEF/UFF deixo a consideração de continuidade,  aos tantos projetos, além do 

PIBID, já desenvolvidos, que de forma construtiva complementam para além das salas de aula 

o campo de formação de seus estudantes; que a nossa educação física seja cada vez mais 

valorizada e entendida do ponto de vista de formação educacional, buscando focar em 

disciplinas que façam sentido e correspondam a essa expectativa, pois tantos pontos a serem 

abordados de suma relevância para formação ficam de fora, para dar espaço a conteúdos que 

por hora já não fazem mais tanto sentido aos que chegam com outra perspectiva à 

Universidade. Que o modo de avaliar e escutar seus alunos ocorra da forma como é dita em 

sala, qualitativamente, e em conjunto, pois existem ideias por parte dos discentes que vão 

além de brigas de ego entre alguns alunos e professores, ideias essas que buscam criar uma 

universidade mais eficiente a cada ciclo que se renova. 

Fazer esse trabalho que conclui essa etapa da minha formação profissional foi 

gratificante, no sentido de que, organizar e colocar no papel através de leituras e recordações, 

toda reflexão de como o PIBID acrescentou para minha graduação, me proporcionou reviver a 

cada capitulo um pouco da minha trajetória na Universidade.  

Concluir a graduação, escrevendo sobre algo que tenha feito sentido de verdade no 

começo da construção da minha história como professora de Educação Física, é uma 

experiência que confirma meu olhar sobre a afirmação da necessidade de projetos de 

incentivo à educação, fazendo todo trabalho valer à pena, instigando-me a continuidade do 

estudo que quanto mais pesquisado mais informativo e envolvente se torna. Afinal, como 

professora de Educação Física, meu trabalho não se limita ao final da graduação, pelo 

contrário, esse é o meu ponto de partida, e como não quero me juntar ao senso comum e 

reproduzir uma educação física vazia e sem objetivos, minhas futuras qualificações serão meu 

ponto diferencial nessa busca por uma qualidade de ensino melhor aos meus futuros alunos. 
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