
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEANDRO HENRIQUE SILVA MARIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A importância do PIBID a partir da visão dos alunos do Ensino Médio que 

participaram do projeto 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Niterói 
2016 

 

 



 
 

2 
 

 

LEANDRO HENRIQUE SILVA MARIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A IMPORTÂNCIA DO PIBID A PARTIR DA VISÃO DOS ALUNOS DO ENSINO 
MÉDIO QUE PARTICIPARAM DO PROJETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monografia apresentada ao curso de 

Licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal Fluminense, como 

requisito parcial para obtenção do grau de 

licenciado em Educação Física. 

 

 

 

 

 

Professora Orientadora: Dra. Dinah 
Vasconcellos Terra 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Niterói 
2016 



 
 

3 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Central do Gragoatá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M333   Mariano, Leandro Henrique Silva.  

     A importância do PIBID a partir da visão dos alunos do ensino 

médio que participaram do projeto / Leandro Henrique Silva Mariano. 

– 2016. 

  38 f. ; il. 

                  Orientadora: Dinah Vasconcellos Terra. 

                  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) –                   

Universidade Federal Fluminense, Departamento de Educação Física e 

Desportos, 2016. 

                  Bibliografia: f. 35-36. 

 

     1. Qualificação profissional. 2. Educação Física. 3. Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. I. Terra, Dinah 

Vasconcellos. II. Universidade Federal Fluminense. Departamento de 

Educação Física e Desportos.  III. Título.      

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

4 
 

 
LEANDRO HENRIQUE SILVA MARIANO 

 

A IMPORTÂNCIA DO PIBID A PARTIR DA VISÃO DOS ALUNOS DO 

ENSINO MÉDIO QUE PARTICIPARAM DO PROJETO 

 

Monografia apresentada ao Curso de Licenciatura 
em Educação Física da Universidade Federal 
Fluminense, como Requisito parcial para obtenção 
do Grau de Licenciado em Educação Física. 

 

Aprovado em  

BANCA EXAMINADORA: 

 

________________________________ 

Prof.ª Dra. Dinah Vasconcellos Terra Universidade 
Federal Fluminense. 

 

________________________________ 

Profo. Ms. Nelson Teixeira de Carvalho 

Universidade Federal Fluminense 

 

_______________________________ 

Prof.º Sergio Ricardo Aboud Dutra 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

 

Niterói 

2016 



 
 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, 

 os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo.” 

                  

 (Paulo Freire) 

 

 



 
 

6 
 

RESUMO 

 

O seguinte trabalho surge a partir da implantação do Projeto PIBID - Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, no curso de Educação Física da 

Universidade Federal Fluminense. Após participarmos de diversos processos 

avaliativos do projeto e seus resultados nas escolas e universidade, foi possível 

observar melhorias consideráveis em relação a maneira do universitário licenciando 

se relacionar com as questões da escola e com sua futura carreira docente, além de 

contribuir com a formação continuada dos professores supervisores e potencializar a 

qualidade do ensino ofertado aos alunos das escolas da rede pública de ensino. 

Com isso, julgamos necessário questionar aos alunos sobre a importância e a 

capacidade do PIBID enquanto uma política governamental que visa qualificar o 

ensino. Portanto, o trabalho consiste em analisar a influência do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação á Docência sobre a Escola, contextualizando 

todas as variáveis que a cerca, como o ambiente escolar, a relação professor–aluno, 

a qualidade do ensino, e a variedade e importância dos conteúdos trabalhados. 

Caracterizando e descrevendo as abordagens metodológicas, as ações 

desenvolvidas na escola, e a pesquisa de campo realizada para retratar a visão dos 

alunos sobre os pontos citados, a fim de exercer uma análise baseada na avaliação 

dos mesmos. 

 

 

Palavras-chave: Qualificação Profissional; Educação Física Escolar; PIBID. 
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ABSTRACT 

 

The following work arises from the implementation of PIBID Project - Institutional 

Scholarship Program Introduction to Teaching, in the course of Physical Education of 

the Universidade Federal Fluminense. After partaking of various evaluation 

processes of the project and its results in schools and university, we observed 

considerable improvement over the way the university licensing relate to school 

issues and their future teaching career, and contribute to the continuing education of 

supervising teachers and enhance the quality of education offered to students of 

schools of public schools. Thus, we deem it necessary to question students about the 

importance and capacity of PIBID as a government policy that aims to qualify the 

teaching. Therefore, the work is to analyze the influence of the Institutional 

Scholarship Program Initiation will Teaching about the school, contextualizing all the 

variables that about, as the school environment, the teacher-student relationship, the 

quality of education, and the variety and importance of the contents worked. 

Featuring and describing the methodological approaches, the actions undertaken in 

school, and field research to portray the views of students about the points cited in 

order to pursue an analysis based on the evaluation. 

 

 

Keywords: Professional qualification; Physical Education; PIBID 
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Capítulo I 

 

Apresentação 

Este estudo é o trabalho de conclusão do curso de Licenciatura em Educação 

Física, na Universidade Federal Fluminense, que tem como objetivos apresentar e 

avaliar o projeto Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência na área 

de Educação Física, a fim de julgar a validade do Programa, refletindo e apontando 

os efeitos do projeto no ambiente escolar que estava inserido, levando em 

consideração os resultados obtidos com a atuação dos bolsistas, especificamente na 

aula de Educação Física, e na escola de modo geral. 

O trabalho é constituído por cinco capítulos, tendo o primeiro o intuito de 

apresentar a justificativa para a elaboração do trabalho, os objetivos geral e 

específicos, e os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa. 

O segundo capítulo trata especificamente do PIBID, demonstrando a 

metodologia e concepção do projeto, além da sua capacitação na formação dos 

futuros e atuais professores da rede pública de ensino.   

Já o terceiro capítulo relata minha experiência no projeto, contextualizando 

minhas vivências durante os 3 anos e 2 meses de atuação nas escolas da rede.  

O quarto capítulo tem como objetivo exibir, diagnosticar e discutir os dados da 

pesquisa. Além de contextualizar o cenário em que a mesma foi realizada, 

desdobrando o subprojeto presente na escola, os objetivos e resultados das 

atuações nas aulas de Educação Física, e as ações que impactavam todo o coletivo 

daquele meio, como corpo docente e discente. 

No quinto capítulo, apresentamos as considerações finais, onde externamos e 

destrinchamos algumas reflexões e análises que foram realizadas ao longo do 

trabalho, com a finalidade de apresentarmos soluções para os questionamentos que 

fundamentaram esse trabalho. 

O sexto capítulo demonstra as referências bibliográficas utilizadas para 

auxiliar a compreensão de todo o material exposto no documento. 
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No sétimo capítulo anexamos o questionário utilizado como base para coletar 

os dados explorados no estudo.  

 

Justificativa 

Durante a minha graduação em Licenciatura em Educação Física na 

Universidade Federal Fluminense (UFF), percebi que o curso prioriza, além da 

instrução acadêmica, a formação humana de seus alunos, buscando torná-los seres 

que procuram refletir e dialogar sobre as questões impostas em nossa sociedade, 

desenvolvendo um comportamento crítico-reflexivo, capaz de analisar e avaliar 

temas e conteúdos presentes em diversos âmbitos sociais. 

Esses aspectos também estão presentes nas diretrizes de atuação do PIBID. 

Projeto que atinge de forma direta e construtiva 3 públicos em distintas formações 

acadêmicas e/ou profissionais, que são os professores supervisores através da 

formação continuada; os alunos bolsistas, através da experiência adquirida com sua 

prática docente sendo iniciada ainda no período de formação universitária; e os 

alunos das turmas contempladas pelo projeto, que tendem a ter seu 

desenvolvimento escolar otimizado, pois passam a trocar conhecimentos com 

graduandos que possuem uma nova concepção sobre a Educação Física Escolar. 

Através das reflexões acerca do projeto, constatamos que as constantes 

reuniões que eram realizadas com o objetivo de avaliar o andamento do mesmo, 

através das análises dos resultados adquiridos, tinham a participação dos 

professores supervisores, da coordenadora de área e dos alunos bolsistas. 

Percebemos então que, consequentemente, apenas as opiniões desses grupos 

eram levadas em consideração, deixando de lado as concepções dos alunos a 

respeito do progresso do Programa. 

A partir disso, este estudo tem por objetivo reconhecer na visão do aluno 

questões como qual a importância do PIBID como projeto de formação de 

professores? Quais os impactos do PIBID sobre a Escola como um todo? Qual o 

efeito do PIBID sobre a aula de Educação Física? 
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Objetivo Geral 

Analisar a importância do PIBID, a partir da visão dos estudantes da escola, 

avaliando seus impactos no processo de formação destes com a finalidade de 

compreender os sentidos e significados atribuídos.  

 

Objetivos Específicos 

Compreender a validade do PIBID como um projeto que visa desenvolver a 

qualidade do ensino público. 

Refletir e apontar os efeitos do projeto no ambiente escolar, através das melhorias 

ocasionadas pela ação coletiva do PIBID na instituição. 

Analisar sobre as conseqüências da atuação do Programa na aula de Educação 

Física, buscando compreender até que ponto o projeto consegue influenciar na 

realidade dos alunos das turmas em que atua. 

 

Procedimentos Metodológicos 

Entender a realidade do aluno é o caminho para um ensino de qualidade e 

por conseqüência uma aprendizagem produtiva. E foi buscando esse entendimento 

que decidimos incorporar e analisar o ponto de vista do aluno sobre o PIBID através 

da elaboração de uma pesquisa de opinião com os alunos das turmas do 2° ano do 

Ensino Médio, do Colégio Estadual Raul Vidal, que tiveram o Programa presente em 

todo o ano letivo de 2015, nas aulas de Educação Física. 

A pesquisa foi realizada através de um questionário avaliativo contendo 10 

questões, sendo cinco delas com respostas fechadas, onde o aluno avaliava de 

forma quantitativa o tema levantado, qualificando-o de 0 à 5. E cinco questões 

abertas, no qual estavam livres para desenvolver e apontar suas idéias sobre o 

assunto abordado. O questionário foi passado para 33 alunos do Ensino Médio que 

participaram do PIBID 2015. 

As perguntas tinham como objetivo entender a opinião dos alunos sobre a 

importância do PIBID na formação pessoal de cada um deles, na escola como um 
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todo e nas aulas de Educação Física especificamente, além de questionar sobre os 

conteúdos apresentados e a atuação dos alunos-mestres. 

 

Capítulo II 

 

O Projeto PIBID 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) foi criado 

em 2007, por iniciativa do Ministério da Educação e Cultura (MEC), do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), da Secretaria de Educação 

Superior (SESu) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes). 

A Universidade Federal Fluminense (UFF) recebeu o projeto em agosto de 

2011, a fim de atender o compromisso de se investir na valorização do magistério 

visando fomentar a iniciação à docência de graduandos dos cursos de licenciaturas, 

contribuindo para a formação do futuro docente e para a melhoria da qualidade do 

ensino ofertado pela rede básica. Além de promover a revitalização dos vínculos 

entre Escola e Universidade, principalmente na redefinição da função e do 

compromisso social de ambas no processo de formação de professores da 

educação básica (CANDAU, V. M., 1997). 

Podemos citar como alguns dos objetivos desse programa a valorização do 

magistério, a promoção da interação de futuros docentes com aqueles que já estão 

a trabalho da rede pública de ensino ,elevando, através dessa integração entre 

educação superior e educação básica, a qualidade da formação inicial de 

professores nos cursos de licenciatura; o incentivo de vivências inovadoras no 

período de formação do profissional, como a oportunidade de criação e participação 

em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 

inovador e interdisciplinar, buscando a solução de problemas diagnosticados no 

processo de ensino-aprendizagem; a valorização do espaço da escola pública, com 

o intuito de fazer dela mais um meio de construção do conhecimento durante a 

formação de professores para a educação básica. O que contribui para o vínculo 

entre teoria e prática, elevando a qualidade da dinâmica acadêmica nos cursos de 
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licenciatura. Além de fazer dosprofessores da rede os coformadores dos futuros 

docentes, tornando-as peças fundamentais nos processos de formação inicial para o 

magistério; 

Ao discutirmos o desenvolvimento acadêmico do graduando, temos que 

considerar que além da oportunidade de ministrar aulas, pois o PIBID faz com que 

alunos e Universidade compreendam o que é a Escola, não mais a entendendo, 

somente, como espaço para ações, mas sim, como lugar onde são formados 

cidadãos (ZAQUEU, A. C. Molina. 2014). Além disso, os alunos-mestres participam 

de todo o processo de definição e periodização de conteúdos, e do desenvolvimento 

de métodos avaliativos, aperfeiçoando o procedimento da ação-reflexão-ação, que 

segundo Miguel Ângelo Schmitt (2011), significa refletir sobre os conhecimentos e a 

práxis educativa, planejando e reestruturando formas de pensar e agir na educação, 

fazendo com que o futuro profissional esteja muito mais preparado a exercer um 

trabalho de qualidade caso este venha a ingressar de forma definitiva numa 

instituição educacional. 

Outro pólo de integração, que podemos destacar como mais um diferencial do 

projeto, ocorre no processo de atuação, organização e coordenação do PIBID, com 

diferentes níveis de formação trabalhando em conjunto no cumprimento das ações. 

Uma vez que o exercício efetivo em sala de aula é realizado pelos estudantes de 

licenciatura, com a supervisão dos professores de escolas públicas de educação 

básica; já a coordenação dos subprojetos é realizada pelos professores das 

licenciaturas, e a coordenação da gestão de processos educacionais, pelos 

professores das licenciaturas que auxiliam na gestão do projeto. E pra finalizar, a 

coordenação institucional, é composta pelo professor da licenciatura que coordena o 

projeto PIBID. 

Com isso, possuímos as discussões sendo baseadas sobres a práticas 

pedagógicas de modo geral, e especificamente da educação física, sendo discutidas 

e analisadas num âmbito mais amplo e complexo, tanto nos seguimentos de 

diferentes níveis de ensino, como em diferentes níveis de formação.  

Quanto à escolha dos campos de intervenção, foi realizado um processo 

seletivo onde professores de diferentes colégios da rede pública de ensino da cidade 

de Niterói se candidataram a vaga de supervisor do subprojeto, seguindo as normas 
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de um edital pré-elaborado e determinado. A definição da escola que seria 

contemplada com o projeto foi determinada através do professor selecionado. A 

escolha dos alunos bolsistas também seguiu as normas determinadas pelo edital, 

onde fora cobrado a elaboração de uma carta de intenção e a presença na 

realização de uma entrevista formada por uma banca composta por três professores 

do corpo docente do Curso de Licenciatura de Educação Física da UFF, no qual 

foram indagadas questões como os motivos para o interesse na participação do 

projeto e os objetivos e resultados que buscaria alcançar caso fosse selecionado.   

 

O PIBID enquanto uma política de Formação de Professores 

O papel do docente é garantir uma educação de qualidade para toda a 

sociedade, levando em consideração os planos humanísticos e éticos da profissão. 

Segundo Gatti e Barreto (2009, p.8), esses planos integram o direito subjetivo à 

educação que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 consagrou 

para servir de pré-requisito à reconstrução das sociedades em direção a uma cultura 

de paz. 

Para Tardif e Lessard (2005), o magistério determina um setor central para o 

desenvolvimento das sociedades contemporâneas, e esse é um pilar fundamental 

para entender as suas transformações.  

A partir daí começamos a entender a dimensão da importância da valorização 

da formação inicial e continuada de professores. Além disso, a formação inicial pode 

ser considerada como um dos âmbitos mais resolutivos para melhorias no quadro 

educacional, já que a partir dela produz-se, também, a concepção de 

profissionalismo do professor, segundo António Sampaio da Nóvoa (1999). 

O PIBID faz parte do processo de ampliação de projetos que valorizam a 

formação de professores. O que não retira da Universidade a responsabilidade por 

essa formação, porém possibilita e auxilia o contato prematuro do licenciando com a 

realidade escolar, dando a importância necessária para o processo de conhecimento 

e convivência no espaço e dia-a-dia da escola pública, a fim de desenvolver a sua 

prática pedagógica tornando-o capaz de lidar com toda diversidade social, cultural, 

de gênero, econômica, política, étnica, religiosa e comportamental que encontramos 

nesse meio. Segundo Walter Praxedes a democracia é um processo de negociação 
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permanente dos conflitos de interesses e idéias. Para haver essa negociação 

permanente é preciso o respeito à diferença. Uma escola que respeita a diferença é 

uma escola pluralista que ensina a viver em uma sociedade que também é 

heterogênea, e pensando em todos esses aspectos percebemos tamanha 

necessidade em conhecer e a vivenciar o universo labinrítico da escola, para que 

consigamos efetuar um exercício docente de qualidade. 

O entendimento e a complexidade da responsabilidade docente não permitem 

a fragmentação entre teoria e prática. Segundo Pimenta e Lima (2008, p. 55-56) 

esses campos devem permanecer vinculados durante a formação inicial e 

continuada do magistério, e concluímos que o laço entre Universidade e Escola é 

fundamental para esse processo. 

Afirma Pimenta que: 

 [...] A prática seria a educação em todos os seus relacionamentos práticos e 
a teoria seria a ciência da Educação. A teoria investigaria a prática sobre a 
qual retroage mediante conhecimentos adquiridos. A prática, por sua vez, 
seria o ponto de partida do conhecimento, a base da teoria e, por efeito desta, 
torna-se prática orientada conscientemente. [...] Essa relação de 
reciprocidade entre teoria e prática é uma relação onde uma complementa a 
outra (2001, p. 99). 

 

Nota-se, que as relações teoria-prática e Universidade-Escola complementam 

o exercício educacional, possibilitando reflexões sobre o papel social do docente e 

sua prática pedagógica. 

Com isso, percebemos que o Programa representa uma forte política de 

valorização do magistério. O que significa valorizar também a formação humana, 

política e social do atual e futuro docente, oferecendo com isso um ensino de melhor 

qualidade, através de discussões e intervenções incomuns na escola. 
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Capítulo III 

 

Contextualizando Minha Prática docente 

A minha experiência no Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação á 

Docência foi de três anos e dois meses, e durante todo esse processo o projeto foi 

avaliado inúmeras vezes por seus colaboradores, ou seja, alunos graduandos 

bolsistas, professores supervisores das escolas contempladas pelo projeto, 

coordenador de área do curso em questão, e coordenador geral. Sendo assim, os 

fatos e dados descritos nesse documento são baseados nos resultados dessas 

avaliações. 

Com o PIBID Educação Física – UFF estive presente em duas escolas do 

município de Niterói, o Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho, e o 

ColégioEstadual Raul Vidal.Ogrupo participante era formado, inicialmente, por doze 

alunos graduandos do curso de Educação Física, dois professores supervisores que 

representavam cada uma das escolas, e uma coordenadora de área. 

As ações práticas eram elaboradas a partir do início de cada semestre letivo, 

através de reuniões realizadas a fim de definir os horários de atuação na escola, os 

temas a serem trabalhados naquele período, a metodologia que seria utilizada para 

aplicação dos mesmos, e os objetivos a serem perseguidos. Após esse primeiro 

momento, os bolsistas se inseriam em suas respectivas turmas, com o objetivo de 

diagnosticar características, particularidades e questões referentes a elas, para 

posteriormente iniciarem a prática docente, assumindo de fato o ministério das 

aulas. 

Durante o período de atuação no projeto, eram realizadas reuniões 

quinzenais para relatar a experiência da prática nas escolas, discutir e planejar as 

intervenções seguintes, e esclarecer possíveis dúvidas. E posso afirmar que esse 

acompanhamento foi de vital importância para que todos alcançassem os objetivos 

pré-determinados, já que as reuniões possibilitavam a reflexão das ações realizadas, 

podendo com isso executar os ajustes necessários para aperfeiçoar o trabalho. 

Com o decorrer do Programa, a característica mais marcante e positiva 

diagnosticada por mim foi a oportunidade de exercer um trabalho em longo prazo, 
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pois o contato com as turmas tinha duração média de 16 aulas por semestre, o que 

pudemos perceber ser tempo suficiente para abordar de forma eficaz o conteúdo 

que fora determinado. Esse grande período de atuação nos possibilitou inclusive 

aliar de forma eficiente o conhecimento prático e teórico dos temas. 

Além de haver ainda a possibilidade dos bolsistas conseguirem adaptar o 

quadro de horários da Universidade, com o propósito de preservar o seu momento 

de atuação prática na escola, tornando viável o acompanhamento da mesma turma 

durante todo o ano letivo, o que representa algo em torno de 30 encontros. 

Em números soltos talvez não consigamos ter a real noção do que significa 

esse fato. Mas, tendo em vista que a média de escolaridade no Brasil gira em torno 

de oito anos, segundo o estudo Síntese de Indicadores Sociais (SIS) realizado pelo 

IBGE em 2013, há de se considerar a importância de estar presente durante toda 

troca de conhecimento específica existente na vida acadêmica daqueles alunos 

durante um ano completo de sua formação escolar. 

Como resultado desse farto tempo de trabalho, nós bolsistas conseguimos 

criar uma identificação com os alunos, com a escola e na escola, sendo 

reconhecidos como participantes ativos daquele meio pelos alunos, coordenadores, 

diretores e professores das diversas áreas de conhecimento ali presentes, o que 

resulta em um forte envolvimento com o cotidiano daquele ambiente de ensino. Além 

de ser plausível observar a evolução da turma como um todo, e de cada aluno 

especificamente. Tornando possível a elaboração e realização de diversos tipos de 

avaliação sobre aquele grupo (Formal, informal, individual, coletivo, específico e 

geral). 

Além desses fatos, outro ponto importante a ser ressaltado é o 

acompanhamento dos professores supervisores durante todos os encontros nas 

escolas, apoiando, incentivando e aconselhando os alunos bolsistas, o que facilitou 

a adaptação de todos àquela nova realidade e cooperou para a aceitação da turma 

às propostas do projeto, já que suas figuras já eram reconhecidas e respeitadas 

dentro das turmas. 

Outra peculiaridade do Programa é a alternativa de vivenciar e contextualizar 

diferentes níveis de ensino, o que resulta em diversos subprojetos que vão se 

amarrando a ideia principal. E para exemplificar esse perfil, posso citar a extensão 
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do projeto ao Ensino Fundamental I, com o intuito de nos associar às idéias da 

professora regente,que tinha como objetivo trabalhar o Futebol de maneira 

inovadora e inclusiva com seus alunos, o que ia de encontro com as bases da nossa 

atuação no Ensino Fundamental II e Médio, que tinha como uma das principais 

vertentes a constante crítica sobre as práticas excludentes dentro das aulas, e a 

importância de fazer da escola um ambiente completamente inclusivo. 

Esse processo nos remete à possibilidade e importância, porém também à 

dificuldade, em se planejar, organizar e elaborar um trabalho interdisciplinar. 

 

Contextualizando a pesquisa 

A pesquisa teve como público os alunos do 2° ano do Ensino Médio do 

Colégio Estadual Raúl Vidal, que tiveram contato direto com o projeto PIBID, através 

do subprojeto Esportes Olímpicos e Paralímpicos durante as aulas de Educação 

Física, no decorrer do ano de 2015. 

A escolha pelo tema se deu pelo fato da cidade do Rio de Janeiro ser a sede 

dos Jogos Olímpicos no ano de 2016; assim aproveitamos a proximidade desse 

megaevento para abordarmos de forma lúdica a experimentação de práticas 

esportivas ligadas às olimpíadas, exercendo reflexões sobre questões sociais 

presentes tanto nos esportes selecionados, como na preparação da cidade para a 

realização desse evento. 

Os conteúdos eram desenvolvidos de forma teórica e prática, com o propósito 

de otimizar a compreensão da turma. 

Todo primeiro contato com determinado esporte era feito de forma teórica, e 

na maior parte das vezes acontecia na Sala de Vídeo da escola. Então, com o 

auxílio do projetor multimídia apresentávamos uma breve história do esporte, suas 

peculiaridades e características, as regras básicas e alguns vídeos para facilitar a 

visualização do mesmo por parte dos alunos, já que alguns dos esportes 

apresentados nunca tinham sido assistidos por uma grande parte da turma. 

No segundo momento, apresentávamos de forma prática aquilo que foi 

contextualizado na sala de aula.  
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Os esportes nomeados para serem desenvolvidos com as turmas foram: 

 

Boxe – 3 aulas 

Rugby – 3 aulas 

Voleibol – 4 aulas 

Handebol – 4 aulas 

Badminton – 3 aulas 

Hóquei sobre a grama – 3 aulas 

Voleibol Sentado – 3 aulas 

Futebol de 5/7 – 3 aulas 

 

Discussão dos Dados 

Questões Fechadas: 

Com o propósito de facilitar a exposição das respostas fechadas, elaboramos 

uma planilha que exibi de forma específica a coleta referente a cada questão, 

demon

strand

o a 

quanti

dade 

de 

alunos 

que 

assinal

aram 

cada 

uma das opções possíveis de resposta, nos diferentes questionamentos: 
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Além disso, foram criados gráficos que também têm o objetivo de demonstrar as 

avaliações feitas pelos alunos, porém nesse momento, a exibição das respostas é 

feita de forma específica. Ou seja, cada questão especificamente recebeu um 

gráfico representativo, e a partir disso foi realizada uma análise do quadro ali 

exposto. 

 

QUESTÃO 1: O PIBID DE EDUCAÇÃO FÍSICA FOI IMPORTANTE NA SUA 

ESCOLA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura:  

2 alunos avaliaram a importância do PIBID no Colégio Estadual Raúl Vidal como 

sendo PÉSSIMA, atribuindo a nota 0 à questão; 

Outros 2 alunos realizaram avaliações negativas. Um deles atribuiu a nota 1 (MUITO 

RUIM), e o outro assinalou a opção 2 (RUIM). 

4 alunos julgaram de forma positiva a importância do projeto, pois concederam nota 

3 (BOM) à questão. 

4 alunos assinalaram nota 4, considerando que o projeto foi MUITO BOM para o dia-

a-dia do Colégio. 
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E, por fim, 19 alunos classificaram a importância do projeto como EXCELENTE, 

marcando a opção de número 5. 

Análise: 

 87 % da turma realizou uma análise positiva sobre a presença e as ações do 

PIBID na escola. Levando em consideração, além das aulas de Educação Física, os 

efeitos do Programa no dia-a-dia do colégio, como propostas interdisciplinares, 

atividades extras (torneios inter-classes e internos, gincanas e aulas coletivas que 

envolviam mais de uma turma), e metodologias avaliativas e comunicativas 

alternativas (uso de técnicas audiovisuais). 

Porém, 13% da turma não vê importância na participação do PIBID no 

cotidiano do colégio, e fizeram uma avaliação negativa da questão. A partir das 

nossas observações no decorrer do ano letivo, podemos citar dois principais motivos 

para isso, que são a não empatia com os temas trabalhados, e a falta de 

assiduidade e participação nas aulas e atividades propostas. 

 

QUESTÃO 2: ANALISE A IMPORTÂNCIA DOS CONTEÚDOS TRABALHADOS 

NO PIBID. 

 

 

 

 

 

 

Leitura:  

1 aluno avaliou a importância dos conteúdos trabalhados durante as aulas de 

Educação como PÉSSIMA, atribuindo a nota 0 à questão; 

Além dele, 5 alunos também realizaram avaliações negativas. Dois deles atribuíram 

a nota 1 (MUITO RUIM), e outros três a nota 2 (RUIM). 
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5 alunos tiveram uma visão positiva da importância das propostas apresentadas e 

desenvolvidas, já que concederam nota 3 (BOM) à questão. 

7 alunos indicaram a nota 4, acreditando que os pontos trabalhados foram MUITO 

BONS. 

E, por fim, 13 alunos opinaram pela opção de número 5, qualificando a importância 

dos conteúdos como EXCELENTE. 

 

Análise: 

83% dos alunos avaliaram positivamente a o tema proposto e o 

desenvolvimento dos conteúdos e temas-transversais trabalhados durante o ano. 

Enquanto, 17 % tiveram uma visão negativa do assunto. 

Tamanha diferença nos posicionamentos reflete que o tema Esportes 

Olímpicos e Paralímpicos, desenvolvido com o objetivo de amplificar as 

experimentações esportivas no cotidiano da escola, dando a oportunidade do aluno 

conhecer, praticar e pensar sobre alguns esportes pouco difundidos pela mídia no 

Brasil, foi trabalhado de forma eficiente, com metodologias qualificadas e 

abordagens bem sucedidas.  

 

QUESTÃO 3: AVALIE A ATUAÇÃO DOS ALUNOS-MESTRES DO PIBID 

DURANTE AS AULAS. 
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Leitura:  

Nenhum dos alunos atribuiu a nota 0 à questão 3. 

Mas, 5 alunos realizaram avaliações negativas, uma vez que, três deles atribuíram a 

nota 1 (MUITO RUIM), e outros dois a nota 2 (RUIM). 

2 alunos viram de forma positiva a atuação dos graduandos, pois estipularam nota 3 

(BOM) à questão. 

11 alunos assinalaram nota 4, considerando que o desempenho foi MUITO BOM 

durante as aulas. 

E, por fim, outros 11 alunos classificaram a atuação dos alunos-mestres como 

EXCELENTE, marcando a opção de número 5. 

 

Análise: 

Assim como no quadro anterior, 83% dos alunos enxergaram de forma 

positiva a atuação dos alunos-mestres nas aulas, ao mesmo tempo que, 17 % 

tiveram uma visão negativa do assunto. 

Esse resultado é proveniente da metodologia utilizada, da seleção e 

organização do tema e dos conteúdos, e da boa relação entre professores e alunos. 

Sabemos que é de vital importância que o professor faça uma análise da 

turma, com o objetivo de adequar o conteúdo às necessidades e especificidades dos 

alunos. Levar em consideração a realidade do aluno durante o desenvolvimento do 

trabalho proposto é sem dúvida a melhor ferramenta para uma relação apreciável de 

troca de conhecimentos. 
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QUESTÃO 4: AS AULAS DO PIBID – EDUCAÇÃO FÍSICA FORAM 

IMPORTANTES PARA SUA FORMAÇÃO ESCOLAR? 

 

 

 

 

Leitura:  

2 alunos 

avaliaram 

como  PÉSSIMA 

a 

importância do PIBID na formação escolar deles, optando pela opção 0 como 

resposta; 

Além desses, mais 13 alunos avaliaram negativamente a questão. Quatro deles 

atribuíram a nota 1 (MUITO RUIM), e outros nove a nota 2 (RUIM). 

3 alunos julgaram de forma positiva, concedendo nota 3 (BOM) à questão. 

8 alunos assinalaram nota 4, considerando que a importância do PIBID na formação 

escolar foi de grande valia. 

E, por fim, outros 6 alunos classificaram como EXCELENTE a influência do PIBID na 

sua formação, marcando a opção de número 5. 

 

Análise: 

Em relação à visão dos alunos sobre importância das aulas de Educação 

Física para a formação escolar dos mesmos, 53% julgaram de forma positiva, 

enquanto 47%, de forma negativa. 

Esse cenário foi um dos pontos cruciais na nossa inserção no colégio. Logo 

nos primeiros momentos de observação percebemos que os alunos não valorizavam 

a aula de Educação Física como um momento importante de troca de conhecimento. 
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Por conseqüência, esse assunto foi discutido internamente antes de 

iniciarmos de fato nossa atuação durante as aulas, pois era um motivo de 

preocupação a maneira como os alunos enxergavam a relevância da disciplina no 

contexto escolar. E depois de alguns debates decidimos introduzir no decorrer das 

aulas momentos de críticas e reflexões do meio que os cercava, com a intenção de 

desconstruir em conjunto alguns paradigmas sociais. 

Nosso principal objetivo era demonstrar que pensar o corpo e sua prática, 

significava pensar também a sociedade que estava à volta dele. Que todo corpo é 

constituído através de uma cultura. Que todo corpo tem uma história, e que essa 

história tem sua formação baseada em valores sociais, e que por esse motivo, entre 

tantos outros, a aula de Educação Física também é um momento de refletir, 

questionar, analisar e avaliar a sociedade. E a partir daí, conseguirmos mensurar de 

uma maneira mais justa e eficiente sua significância no âmbito escolar. 

De maneira geral, o resultado da pesquisa é muito satisfatório, já que 

conseguimos reverter um quadro que a princípio parecia irreversível. Isso mostra 

que um trabalho de qualidade e de longo prazo é possível conseguir resignificar 

idéias enraizadas pelo senso comum. 

 

QUESTÃO 5: O PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA FOI IMPORTANTE PARA SUA 

FORMAÇÃO PESSOAL? 
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Leitura:  

4 alunos atribuíram a nota 0 à questão, avaliando assim como  PÉSSIMA a 

importância do PIBID na formação pessoal de cada um deles; 

8 alunos também realizaram avaliações negativas. Um atribuiu a nota 1 (MUITO 

RUIM), e outros sete a nota 2 (RUIM). 

Entretanto, outros 8 alunos julgaram de forma positiva, concedendo nota 3 (BOM) à 

questão. 

2 alunos assinalaram nota 4, considerando que a importância do PIBID na formação 

pessoal foi de grande valia. 

E, por fim, 9 alunos classificaram como EXCELENTE a influência do PIBID na sua 

formação, marcando a opção de número 5. 

 

Análise: 

Essa questão está diretamente relacionada à anterior, uma vez que, ao 

denotar um caráter de valia à Educação Física, passando a vê-la como uma peça 

importante na sua formação escolar, por conseqüência, o aluno passa a enxergá-la 

como um elemento relevante também na sua formação pessoal. 

E foi exatamente isso que a pesquisa relevou. 61% dos alunos apresentaram 

uma interpretação positiva da importância da Educação Física na formação pessoal 

dos mesmos. Ao passo que, 39% expuseram avaliações negativas a respeito do 

tópico. 

 

Questões Abertas: 

QUESTÃO 6.1: CITE PONTOS POSITIVOS REFERENTES AOS CONTEÚDOS 

MINISTRADOS DURANTE AS AULAS. 

Os conteúdos desenvolvidos tinham objetivos específicos, que eram 

explicitados aos alunos a fim de justificar a sua escolha. E ao final do período 

destinado ao trabalho de determinado esporte-jogo os alunos eram questionados 
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sobre os resultados alcançados. E com isso, tentávamos traçar em conjunto uma 

avaliação, trazendo os objetivos apresentados no início do trabalho, com a ideia de 

refletir se conseguimos alcançar aquilo que fora planejado. 

A partir disso, surgiu o questionamento sobre os pontos positivos dos 

conteúdos. E, muitos alunos responderam a questão levando em consideração as 

suas preferências pessoais nos esportes, deixando de lado a análise crítica da 

importância da informação. Ou seja, aqueles alunos que se identificaram com os 

jogos-esportes, conseguiram realizar os movimentos técnicos de forma qualificada, e 

que foram muito participativos durante as atividades, citaram diversos adjetivos 

positivos, como ótimos, muito bons, interessantes e divertidos; porém outros alunos 

que não conseguiram, ou não se dispuseram, a participar mais das aulas, 

expuseram respostas como nada a declarar, não gostei e pouco interessantes. 

Quando, na verdade, esperávamos que os alunos fizessem avaliações baseadas 

nos conceitos e valores atrelados a cada conteúdo selecionado. 

Entretanto, algumas respostas conseguiram alcançar aquilo que o 

questionário propunha, e o fato de conseguirmos trabalhar esportes que são pouco 

divulgados pela mídia, e consequentemente, são pouco praticados e difundidos, foi 

visto como um ponto positivo por alguns alunos, que chegaram a argumentar os 

motivos da escola não promover de maneira continuada esse tipo de abordagem. 

Outro fato importante foi que alguns alunos conseguiram compreender o 

objetivo do grupo ao tratar sobre o tema das Paraolimpíadas, e citaram como pontos 

positivos as práticas estimuladas durante as aulas, como o respeito às 

individualidades de cada um, a interação com o próximo, a atenção às necessidades 

do outro e a importância da cooperação no ambiente escolar.  

 

QUESTÃO 6.2: CITE PONTOS POSITIVOS REFERENTES AOS ALUNOS-

MESTRES E SUAS ATUAÇÕES DURANTE AS AULAS. 

Vale ressaltar que a todo momentos os alunos-mestres destacavam que o 

projeto fazia parte de um processo de formação profissional, e que aquele momento 

de troca de conhecimento que acontecia durante as aulas e o dia-a-dia na escola 

tinha uma importância muito grande para nossa capacitação como professores. 
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Contudo, assim como na questão anterior, alguns alunos não realizaram uma 

análise crítica sobre a importância e a atuação dos alunos-mestres, e se atentaram 

muito à simpatia de cada um deles perante a turma. E não foi raro encontrarmos 

respostas como simpáticos, brincalhões, alguns precisam melhorar o humor pela 

manhã.  

Porém, temos opiniões interessantes a ressaltar, como o fato de alguns 

alunos novamente mencionaram que foram apresentadas propostas diferentes das 

convencionais, creditando esse acontecimento à prática dos alunos-mestres. 

Além disso, foram mencionados outros pontos interessantes, como a 

importância da relação professor-aluno, onde pudemos perceber que alguns alunos 

definiram a importância da presença do aluno-mestre na sala de aula através da sua 

comunicação com a turma, e participação nas aulas. Situações que aproximam 

professor e aluno a uma mesma realidade, facilitando a troca de conhecimento entre 

eles. 

Também foi mencionado por alguns alunos a paciência e disponibilidade dos 

alunos-mestres em auxiliar os alunos durante o processo de ensino-aprendizagem. 

Todavia, um aluno apresentou a seguinte resposta: Alguns professores precisam 

entender que vão trabalhar com o público, então tem que desenvolver a parte de 

comunicação e socialização, e vemos essa afirmação como uma importante crítica 

construtiva no processo de formação dos alunos-mestres. 

Além de tudo, foi apresentado como mais um ponto positivo o fato de todos os 

conteúdos que foram abordados de forma teórica serem apresentados de forma 

prática. E esse realmente foi um ponto bastante discutido durante nossos 

planejamentos de aulas, pois tínhamos como um dos principais objetivos conseguir 

desenvolver de forma prática tudo aquilo que fosse mencionado durante as 

explicações e apresentações em sala. 

 

QUESTÃO 6.3: CITE PONTOS POSITIVOS REFERENTES Á SUA FORMAÇÃO 

PESSOAL, APÓS O CONTATO COM O PIBID E SEUS CONTEÚDOS. 

Durante todo o ano letivo, ao final de cada aula, os alunos eram reunidos no 

centro da quadra para que relatassem suas impressões sobre a experiência que 
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acabara de ter, mencionando aquilo que viram de positivo e interessante, e de 

negativo e desestimulante. Além de opinarem sobre possíveis modificações que 

fariam nas atividades que foram propostas. 

Essa prática, além de ser mais um método avaliativo que inserimos no 

decorrer do processo para aperfeiçoar nossa atuação na escola, foi também uma 

forma que encontramos de fazer com que os alunos refletissem e criticassem aquilo 

que estava sendo apresentado a eles. É importante que o aluno seja construtor e 

mentor ativo das aulas em que participa, e que tenha consciência dessa sua 

importância. 

Enxergamos que essa abordagem deve ser para além dos muros da escola, e 

a partir disso, tentamos fazer com que os alunos incorporassem essa visão crítica na 

sua vida particular, para que estivessem em constante processo de desenvolvimento 

pessoal, e conseqüentemente da realidade que o cerca, nos apoiando na tese de 

que a realidade é constituída e envolve de fato o real (seja abstrato ou concreto), 

entretanto, ela é tocável e pode ser mutável através de atitudes do homem, que 

através da relação com o mundo que o cerca é construtor de sua realidade, porém 

percebe-se submetido a ela, como se as forças naturais e/ou sociais o dominasse 

(DUARTE, 2006). 

Ao questionarmos a importância do PIBID na formação pessoal deles, muitos 

alunos afirmaram ter iniciado alguma prática de exercício físico após as aulas de 

educação física na escola. E podemos associar isso ao contato com as práticas 

esportivas não convencionais que foram apresentadas à eles. Talvez esses alunos 

não se viam enquadrados nos esportes até então praticados nas aulas, o que foi 

superado ao abrimos uma possibilidade maior de opções.  

Outra questão que podemos levantar, através disso, é se a forma com que a 

Educação Física é ministrada na Escola não incentiva, ou até inibi, o aluno a praticar 

exercícios e atividades físicas. Já que sabemos que, de forma geral, a Educação 

Física Escolar que encontramos hoje é praticada de forma a ser mais um 

contribuinte no reforço dos estereótipos nas escolas, e temos ciência que esse é o 

maior motivo para perpetuação do preconceito e marginalização que ocorrem nesse 

ambiente.  
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Em contrapartida a isso, encontramos diversos alunos declarando que através 

das atividades, passaram a respeitar e interagir mais com o outro, entendendo 

melhor suas dificuldades e particularidades. Associamos isso às atividades 

relacionadas aos esportes Paralímpicos, onde tentamos sobrelevar valores como 

igualdade, respeito e tolerância. 

 

QUESTÃO 7: CITE PONTOS NEGATIVOS QUE REPRESENTE O QUE VOCÊ 

QUALIFICOU COMO POUCO IMPORTANTE NO PIBID. 

Como já fora dito, um procedimento avaliativo tem como principal finalidade 

desenvolver e aperfeiçoar os parâmetros daquilo que foi avaliado. E com o PIBID o 

propósito era aprimorar as ações e atuações no cotidiano da escola e da aula de 

Educação Física especificamente. 

Como conseqüência disso, elaboramos essa questão para que os alunos 

pudessem explicitar tudo aquilo que consideraram de negativo durante as 

intervenções de 2015. E, novamente, aparece a importância da melhora de 

interação de alguns alunos-mestres com os alunos. 

Para mais, outros pontos se repetem, como a crítica sobre os conteúdos 

abordados a partir da identificação pessoal, ou falta dela, com algum esporte, não 

relevando a análise crítica que a questão propôs. 

Porém, temos questões importantes e inéditas sendo levantadas, como a falta 

de assiduidade de comprometimento de alguns alunos-mestres durante as aulas. 

Isso demonstra a importância de se manter fiel ao compromisso com a prática 

docente. E, ademais, a necessidade do entendimento da responsabilidade social 

presente sobre o professor em um ambiente educacional. 

Outro ponto citado foi a falta de compromisso dos próprios alunos das turmas. 

E foi muito construtivo que essa questão fosse salientada, visto que alguns alunos 

não mantinham freqüências regulares na escola, o que tornava algumas aulas 

esvaziadas, perdendo assim a qualidade no ensino de algumas práticas que 

necessitavam de uma maior prática coletiva. 
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QUESTÃO 8: APRESENTE OUTRAS QUESTÕES QUE CONSIDERAR 

IMPORTANTE DESTACAR SOBRE O PIBID DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO 

COLÉGIO ESTADUAL RAÚL VIDAL 

Nessa questão, muitos itens já apresentados foram novamente citados e 

valorizados, como a melhora na interação e no respeito entre os alunos; a 

importância da prática de esportes não convencionais; e a validade de se abordar 

atividades relacionadas aos esportes paraolímpicos. 

Todavia, um aluno levantou um argumentou interessante ao relatar “não 

haver necessidade de um grupo de 4 bolsistas para um mesmo professor 

supervisor.” Mesmo considerando a falta de entendimento deste sobre a 

metodologia e a concepção do projeto, este tema ainda é um ponto a ser discutido. 

Porque essa crítica pode ter sido feita pela falta de bolsistas em outras áreas de 

conhecimento da escola. 

Se pensarmos desta forma entenderemos que o aluno enxerga a necessidade 

de uma presença maior do programa na sua formação, o que valoriza as ações que 

o projeto conseguiu realizar na escola. 
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Capítulo IV 

Considerações Finais 

O estudo teve como objetivo analisar a importância do PIBID, a partir da visão 

dos estudantes da escola, avaliando seus impactos no processo de formação 

destes, com a finalidade de compreender os sentidos e significados atribuídos. Além 

de compreender a validade do PIBID como um projeto que visa desenvolver a 

qualidade do ensino público, a fim de refletir, apontar e analisar os efeitos do projeto 

no ambiente escolar e na aula de Educação Física.  

Neste sentido, a apresentação e discussão dos dados expostos neste 

trabalho monográfico com o propósito de mapear os pontos eficazes e desfavoráveis 

do projeto nos revelam diferentes entendimentos dos estudantes sobre até de ponto 

de fato o PIBID conseguiu contribuir para melhorias no Colégio Estadual Raúl Vidal, 

mas que de maneira geral reconhece o projeto como algo positivo na sua formação.  

Realizamos uma análise baseada nas opiniões encontradas nos questionários 

respondidos pelos alunos sobre as questões que julgamos serem primordiais para 

que o programa alcance seus objetivos, levando em consideração que as principais 

intenções do projeto são integrar o aluno-mestre ao ambiente escolar, para que ao 

exercer um contato de forma prática com todos os problemas e as dificuldades 

desse meio, se concretize a experiência de vivenciar o dia-a-dia da escola, além de 

ofertar ao aluno da rede pública de ensino a condição de fazer parte da comunhão 

entre essa troca de conhecimentos proveniente da relação entre escola e 

universidade, otimizando assim o seu processo de aprendizagem. 

Em relação à importância do projeto na formação de professores, avaliamos 

que, de forma geral, o PIBID se sustenta na importância do papel da escola no 

processo de desenvolvimento do cidadão, e a partir disso consideramos a 

necessidade de uma formação qualificada para os professores, pois estes são os 

agentes principais desse processo. Ou seja, pensar na valorização da formação 

inicial e continuada, significa se atentar a necessidade de desenvolver profissionais 

críticos, que consigam entender sua atuação como construtora de um projeto de 

educação estabelecido, que estejam aptos a identificar a função da escola em sua 

relação com a complexa organização social do país, e sejam competentes para 
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produzir conhecimento a partir de sua ação pedagógica. Enquanto, garante a esses 

profissionais as condições para que exerçam plenamente suas funções acadêmicas, 

ao mesmo tempo que, possam se qualificar permanentemente, como afirma Nadja 

Maria de Lima Costa: 

A busca da qualidade de ensino na formação básica voltada para a construção da 
cidadania, para uma educação sedimentada no aprender a conhecer, aprender a 
fazer, aprender a conviver e aprender a ser, e para as novas necessidades do 
conhecimento, exige necessariamente, repensar a formação inicial de professores, 
assim como requer um cuidado especial com a formação continuada desse 
profissional com um olhar crítico e criativo. Essa preocupação é relevante, tendo em 
vista o atual contexto de reformas educacionais, que visam a dar respostas à 
complexa sociedade contemporânea. 

 

Também através dos questionários conseguimos diagnosticar alguns pontos a 

serem desenvolvidos no projeto, com o intuito de obter melhores resultados. As 

avaliações apresentaram críticas interessantes e construtivas em relação a 

organização e estruturação do projeto, seus integrantes e a distribuição de sua 

atuação na escola. 

Em relação ao projeto alguns alunos julgaram que as ações exercidas pelo 

PIBID não foram importantes para sua formação pessoal e escolar. Portanto, 

compreendemos que é necessária uma intervenção ainda mais focada na 

abordagem na importância dos conteúdos trabalhados, mas principalmente nas 

ideias e conceitos atrelados a esses conteúdos. 

Além disso, destacamos análises importantes relacionadas aos alunos-

mestres, como críticas a falta de assiduidade e pontualidade, e em alguns casos, o 

relacionamento com os alunos. No primeiro caso, a coordenação do projeto exerce 

algum controle sobre as faltas e atrasos dos bolsistas, porém essa responsabilidade 

depende da conscientização dos mesmos em entender a função que está exercendo 

no projeto, para consequentemente compreender sua importância como o principal 

responsável por articular e compartilhar ideias, conceitos e conhecimento no 

processo de formação daqueles alunos. No segundo caso, é comprovado que, de 

forma geral, uma boa relação professor-aluno está atrelada a prática da docência, 

ou seja, quanto maior a experiência do professor em sala de aula, melhor a relação 

de troca que ele consegue estabelecer com os alunos. 
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Ao concentrarmos nossa atenção na organização e estruturação do 

programa, a única crítica descrita foi o questionamento sobre uma maior atuação do 

projeto na escola, com a abrangência de mais áreas de conhecimentos e disciplinas. 

Como sabemos que isso independe da nossa atuação, e está relacionado ao 

processo seletivo realizado no início de cada ciclo do PIBID, a solução para uma 

presença maior na escola como um todo seria a elaboração de trabalhos 

interdisciplinares. 

Além dessas questões, tentamos identificar e mensurar os resultados 

alcançadospor meio das contribuições do PIBID na escola como um todo, e nas 

aulas/turmas de Educação Física em que os alunos mestres atuaram de fato.E 

através das análises e da reflexão realizada a partir do quadro geral traçado pelas 

respostas dos alunos, concluímos que o programa promoveu a revitalização dos 

vínculos entre Escola e Universidade, definindo a função e o compromisso social 

dessas instituições no processo de formação de professores da educação básica; 

proporcionou o desenvolvimento e implantação de metodologias investigativas sobre 

as áreas disciplinares e interdisciplinares que constituem os subprojetos que 

integram o projeto institucional; reconheceu e analisou o desenvolvimento dos 

alunos participantes das atividades oferecidas pelos subprojetos. 

Também avaliamos que o projeto contribuiu para o fortalecimento do 

desenvolvimento na formação de futuros professores de educação básica; além de 

possibilitar os alunos-bolsistas e professores supervisores das escolas em se 

apropriar e se especializar na metodologia de ação-reflexão-ação, constituindo 

autonomia para produzir atividades específicas de sua área de conhecimento que 

irão auxiliar na sua vida profissional. 
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Anexos 

 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO – PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA RAÚL VIDAL 

Prezad@s alun@s, esse questionário faz parte do meu trabalho final de curso de 

graduação em Educação Física que tem como objetivo avaliar, na visão dos alunos, 

aspectos gerais da inserção do PIBID na escola. Neste sentido, solicito que 

respondam o questionário abaixo na perspectiva de colaborar na qualificação dos 

trabalhos: PIBID na escola; e no meu trabalho final de curso.   

Att. Leandro Mariano. 

 

1- O PIBID DE EDUCAÇÃO FÍSICA FOI IMPORTANTE NA SUA ESCOLA?  

Sendo: 0 = PÉSSIMO e 5 = EXCELENTE 

(   ) 0  (   ) 1  (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

2- Analise a importância dos conteúdos trabalhados NO PIBID:  

Sendo: 0 = PÉSSIMO e 5 = EXCELENTE 

(   ) 0  (   ) 1  (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

3- Avalie a atuação dos alunos-mestres do PIBID durante as aulas:  

Sendo: 0 = PÉSSIMO e 5 = EXCELENTE 

 

(   ) 0  (   ) 1  (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

4- As aulas do PIBID - Educação Física foram importantes para SUA 

FORMAÇÃO ESCOLAR?  

(   ) 0  (   ) 1  (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

5- O PIBID - Educação Física foi importante para SUA FORMAÇÃO PESSOAL? 

 

(   ) 0  (   ) 1  (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 
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6-  Cite pontos POSITIVOS que representem o que você qualificou como 

importante no PIBID na sua escola. 

7-  

6.1 - Referente aos conteúdos ministrados: 

 

6.2-Referente aos alunos-mestre:  

 

6.3-Referente à sua formação pessoal: 

 

8- Cite pontos NEGATIVOS que representem o que você qualificou como 

POUCO importante no PIBID na sua escola. 

 

9- Apresente outras questões que considere importante destacar do PIBID de 

Educação Física na sua escola, e que não foram apresentadas nas perguntas 

acima. 

 


