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RESUMO 

 

Esta monografia teve como objetivo socializar as contribuições do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) na formação inicial, a partir da vivência de um 

licenciando em Educação Física entre os anos de 2014 e 2017, em escolas estaduais do 

Município de Niterói. Considerando os objetivos defendidos pelo PIBID na busca da 

articulação entre teoria e prática, a qualificação dos licenciados para atuação na educação básica 

e acreditando na importância do conhecimento e vivência da realidade do cotidiano escolar para 

formação da identidade docente; queremos, por meio desse trabalho, mostrar e refletir como a 

participação no PIBID influenciou na forma como o autor desse trabalho monográfico passou 

a enfrentar os desafios do processo ensino/aprendizagem e ter mais segurança para exercer a 

docência futuramente. 

 

Palavras-chave: PIBID, Educação Física, Iniciação à docência 
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ABSTRACT 

This monograph had the objective of socializing the contributions of the Institutional 

Scholarship Program of Scientific Initiation (PIBID) in the initial formation, from the 

experience of a Physical Education graduation student between the years 2014 and 2017, in 

state schools of Niteroi Municipality. Considering the objectives defended by PIBID in the 

search of the articulation between theory and practice, the qualification of graduates to work in 

basic education and believing in the importance of the knowledge and experience of the reality 

of everyday school life for the teacher identity; Through this work, we want to show and reflect 

how the participation in PIBID influenced the way in which the author of this monographic 

work the challenges of the teaching / learning process and to be more secure in exercising the 

in the future.  

KEY WORDS: PIBID, Physical education, Initiation to Teaching 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A formação de professores no Brasil está ligada na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional LDB de 1996 (BRASIL, 1996), que visa regularizar, fazer cumprir e atender 

as necessidades do ensino na educação básica, composta pela educação infantil (creche e pré-

escola); o ensino fundamental e o ensino médio.  

As instituições e currículos voltados a formação docente tem sido foco de trabalhos 

que têm demostrado insatisfação com o modelo de preparo para a atuação do professor nas 

escolas brasileiras. A falta de aproximação entre as instituições de ensino superior e as escolas 

de educação básica, muitas vezes, impossibilita o licenciando de compreender como se constrói 

uma dinâmica interativa entre essas instituições, movidas pelos processos de aprender e de 

ensinar; elementos essenciais a consolidação do papel social da escola e da formação de uma 

identidade docente. 

Diante disso, necessário se faz uma reflexão sobre os currículos de cursos de 

licenciatura, de diversas áreas do conhecimento, que expressam uma predominância dos 

estudos teóricos cujas disciplinas estejam voltadas para os conteúdos específicos de uma 

determinada área em relação à formação para o desenvolvimento de habilidades profissionais 

específicas visando a atuação nas escolas e nas salas de aula (ARROYO, 2007).  

Um professor além de ser facilitador na construção do conhecimento deve 

considerar seu papel como influenciador das escolhas profissionais de seus alunos. Assim deve 

estar atento tanto as suas escolhas metodológicas como a maneira como se relacionam com o 

aluno.  

Nesse sentido, o processo de formação inicial dos futuros professores precisa 

oportunizar práticas pedagógicas que preparem os graduandos para exercitarem à docência 

conhecendo as dificuldades e prazeres do ser professor. No currículo das licenciaturas 

disciplinas como o Estágio Supervisionado e/ou as Práticas de Ensino, procuram garantir aos 

alunos em seus respectivos cursos, vivenciarem o ambiente escolar nos últimos períodos do 

curso e muitas vezes essa é a primeira interação do graduando com o exercício da docência na 

escola. No entanto, essa experiência nem sempre proporciona ao licenciando possibilidades de 
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buscar a superação de suas dificuldades e incertezas de forma compartilhada, se transformando 

em espaço de frustração.   

Durante os anos 90, estudos como os de Pereira (2016) apontaram um descaso e um 

desprestígio vivenciado pelas questões relacionadas ao ensino, e mais especificamente a 

formação de professores no ensino superior. Essa situação, faz diminuir a procura pelos cursos 

de licenciatura, tanto no que diz respeito a quantidade de matrículas, quanto a evasão durante o 

transcorrer do curso; seja em âmbito público ou particular (PEREIRA, 2000). Diante desse 

quadro, nos anos 2000, o governo federal e as universidades buscaram formas de incentivar a 

formação de professores oportunizando entre outras possibilidades, a quitação de 

financiamentos estudantil com o trabalho na rede pública de ensino e bolsas de incentivo para 

os cursos de licenciatura. 

Assim, com vistas a valorizar a profissão docente o Ministério da Educação 

implanta novos programas na busca de contribuir com a qualidade da formação inicial de 

professores. Um deles é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, 

criado em 2007 e coordenado pela Diretoria de Educação Básica Presencial (DEB) da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. 

É nesse contexto que o projeto PIBID entra na vida do licenciando, apresentando-

se como uma nova perspectiva na formação inicial desse futuro professor. A participação do 

licenciando no projeto liga o mesmo, diretamente à sala de aula, e em parceria com o professor-

supervisor, busca caminhos metodológicos inovadores que possam oportunizar uma melhor 

aprendizagem aos alunos das turmas de educação básica envolvidos no projeto.  

Segundo Burchard e Sartori (2011), o PIBID possibilita a socialização do 

conhecimento construído nas escolas e nas universidades, assim como, junto com o professor 

supervisor, encontrar “caminhos mais aplicáveis para o envolvimento e desenvolvimento dos 

alunos do ensino básico” (p. 2). 

 Diante do exposto esse trabalho tem como objetivo socializar as contribuições do 

PIBID na formação inicial, entendida como ferramenta que pode contribui para a aproximação 

entre o espaço de formação e o exercício de docência, a partir das experiências vivenciadas por 

um licenciando em Educação Física da Universidade Federal Fluminense no PIBID.  
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Para isso apresenta inicialmente a descrição da proposta e dos objetivos 

relacionados ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, em seguida 

traça considerações sobre a importância do PIBID na formação inicial de professores; e faz 

menção a sua importância no processo de educação continuada dos professores supervisores, 

finalizando apresenta as contribuições desse programa na formação docente inicial, a partir da 

vivência de um licenciando em educação física participante do programa entre os anos de 2014 

a 2017. 
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2 - A CONSTITUIÇÃO DO PIBID E SEUS OBJETIVOS  

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID, foi instituído 

a partir da Portaria Normativa nº 38, de 12 de dezembro de 2007 (BRASIL, 1997 b). Surgiu da 

ação conjunta entre o Ministério da Educação (MEC), por intermédio da Secretaria de Educação 

Superior (SESu), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e 

o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), buscando fomentar a iniciação à 

docência de estudantes em nível superior presencial, em cursos de licenciatura plena, para atuar 

na educação básica pública brasileira. 

Na busca de valorizar a profissão docente o Ministério da Educação começou a 

implantar novos programas que pudessem contribuir com a qualidade da formação inicial de 

professores. Até 2007, a CAPES, tinha seu apoio voltado apenas a pós-graduação. Em meados 

do ano de 2010, lança um decreto nº 7.219 (BRASIL, 2010) com diretrizes relacionadas ao 

projeto denominado Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, que 

tem como propósito proporciona a graduandos de licenciatura a vivencia do cotidiano da escola 

pública brasileira sob os cuidados e orientação dos professores atuantes na educação básica e 

os professores atuantes nos cursos de licenciatura.  

Essa parceria permite ao professor que atua nas escolas o conhecimento produzido 

no seio da universidade e aos cursos de licenciatura compreender se o conhecimento socializado 

com seus alunos se constituí em uma relação que articula teoria e prática de forma dialética 

dialogando com o cotidiano escolar e assim se constituindo em uma verdadeira ‘práxis 

pedagógica’.  

  Nesse contexto, o PIBID é um programa implantado que busca  

“valorizar e aprimorar os alunos de licenciatura das instituições de ensino superior; 

favorecendo a melhoria da formação docente e a qualidade das ações acadêmicas 

voltadas à formação inicial de professores nos cursos de licenciatura e é um estímulo 

para que os acadêmicos continuem seguindo a carreira de educador” (BRASIL, 2010).  

Além dos licenciandos, o projeto é desenvolvido com a participação de professores 

que atuam na educação básica, atuando como supervisores e professores ligados as licenciaturas 

nas Universidades exercendo o papel de Coordenadores. É nesse contexto que o PIBID entra 

na vida do licenciando, apresentando-se como uma nova perspectiva na formação inicial desse 
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futuro educador. Além disso, o projeto valoriza o trabalho realizado pelos licenciados, 

professores supervisores e coordenadores por meio do oferecimento de bolsas.  

No que se refere ao exercício de docência, o licenciando inserido no projeto está 

ligado diretamente à sala de aula, e juntamente com o professor-supervisor, buscar implantar 

metodologias inovadoras que possibilite uma melhor aprendizagem dos alunos das turmas de 

educação básica envolvidas no projeto.  

Dentro dessa perspectiva, o PIBID busca incentivar os acadêmicos de curso de 

licenciatura a, conhecendo o cotidiano escolar, atuarem no ensino básico, contribuindo para que 

se tornem educadores que contribuam para a formação de indivíduos reflexivos, críticos e 

socialmente ativos 

Segundo o censo da educação básica divulgado pelo ministério da educação, com 

base em dados de 2005, aproximadamente 39% dos professores não tem a formação adequada 

para dar aula. Esse fato justifica o PIBID eleger como principal objetivo a melhoria da formação 

de professores, pois acredita que ao aprimorar a qualidade da formação dos alunos matriculados 

nos cursos de licenciatura estará contribuindo para a melhoria do padrão de qualidade da 

educação básica. 

Se destacam como objetivos do PIBID segundo o Decreto nº 7.219 de 24 de junho 

de 2010  em seu artigo 3º:  

• Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica. 

• Contribuir para a valorização do magistério. 

• Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 

básica. 

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

proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em 

experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 

inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 

identificados no processo de ensino-aprendizagem. 

• Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 

professores como conformadores dos futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério e 
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• Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação 

dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 

licenciatura. (BRASIL, 2010) 

Com vista a contemplar esses objetivos é que o programa chega as universidades 

públicas. Sem dúvida a aproximação da realidade escola proporcionada pelo PIBID é uma 

ferramenta valiosa para formação, na medida em que proporciona ao licenciando a 

possibilidade de vivenciar, desde os primeiros anos dos cursos de licenciatura, algo que só 

ocorre nas práticas de ensino, nos últimos semestres da graduação, ou seja enfrentar os desafios 

presentes no cotidiano do ser professor no início de sua formação (PERRENOUD, 1993).  

Não é demais ressaltar que o aluno de licenciatura encontra ao logo nos anos inicias 

da graduação o desafio de unir teoria e pratica na perspectiva das práxis pedagógica, algo 

necessário para a construção de saberes do professor/aluno em seu desenvolvimento docente. 

Além disso, a vivência no cotidiano escolar desde os primeiros anos de graduação, associada a 

dinâmica da construção de um projeto educacional de forma coletiva, proporcionado pelo 

PIBID, possibilita ao futuro educador ter um ganho de experiência maior para saber lidar com 

as dificuldades presente no exercício da docência.   

              Nesse contexto, o PIBID pode ser considerado um espaço que viabiliza o 

aprimoramento da formação docente logo no início, contribuindo significativamente para a 

articulação entre o conhecimento adquirido nos cursos de licenciatura e o cotidiano vivenciado 

nas escolas, talvez a mais importante qualidade do PIBID. Estudos têm mostrado (MEIRELES, 

FONSECA e MENDES, 2014; MATTANA et al, 2014 e SILVA et al, 2015; dentre outros) que 

a aproximação do licenciando da realidade escola proporcionada pelo PIBID é uma ferramenta 

valiosa para formação inicial e continuada de nossos professores, além de ser um espaço que 

permite ao curso de licenciatura a reformulação de seus currículos. 
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3- A FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL E O PIBID  

 

A vivência no cotidiano escolar é essencial para a formação de um verdadeiro 

educador, pois como aponta Mafuani (2011) é difícil para o licenciando relacionar teoria e 

prática se não tiver a oportunidade de vivenciar momentos no dia a dia escolar que suscite ao 

mesmo fazer uma análise reflexiva desse cotidiano. Nóvoa (2003) corrobora com esse fato 

quando em seus estudos sobre às experiências na formação, dizer que  

É evidente que a Universidade tem um papel importante a desempenhar na formação 

de professores. Por razões de prestígio, de sustentação científica, de produção cultural. 

Mas a bagagem essencial de um professor adquire-se na escola, através da experiência 

e da reflexão sobre a experiência (p. 15). 

No Brasil leis e documentos têm sido criados, na busca de garantir um ensino de 

qualidade, em 1996, é sancionada lei 9394, atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 

(BRASIL, 1996) que aponta diretrizes para a formação de professores, e em 2002 são 

apresentadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de formação de professores 

para educação básica (BRASIL, ) e as Diretrizes Curriculares para os cursos de licenciatura 

(BRASIL,). Nesse contexto legal o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprova as novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior, através da 

Resolução nº 02 de 1 de julho de 2015 (BRASIL, 2015). 

Segundo essas diretrizes 

A formação inicial e a formação continuada destinam-se, respectivamente, à 

preparação e ao desenvolvimento de profissionais para funções de magistério na 

Educação Básica em suas etapas – educação infantil, ensino fundamental, ensino 

médio – e modalidades – educação de jovens e adultos, educação especial, educação 
profissional e técnica de nível médio, educação escolar indígena, educação do campo, 

educação escolar quilombola e educação a distância – a partir de compreensão ampla 

e contextualizada de educação e educação escolar, visando assegurar a produção e 

difusão de conhecimentos de determinada área e a participação na elaboração e 

implementação do projeto político-pedagógico da instituição, na perspectiva de 

garantir, com qualidade, os direitos e objetivos de aprendizagem e o seu 

desenvolvimento, a gestão democrática e a avaliação institucional. (BRASIL, 2015). 

Não obstante uma outra legislação reforça essa compreensão, qual seja a Lei nº 

13.005 de junho de 2014, aprovada pelo Plano Nacional de Educação -PNE (BRASIL,2014) 

que aponta a reformulação dos cursos de licenciatura para adequação as reais necessidades 

verificadas na vida escolar, no processo educativo e na formação docente. 
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Essa legislação faz surgir um grande desafio, que é o de tornar essas orientações 

efetivas nos cursos de licenciatura e nas escolas de educação básica no território nacional. Nesse 

sentido, muitas políticas públicas foram pensadas no sentido de atrair e contribuir para a 

permanência de licenciando nos cursos de formação de professor para educação básica. Dentre 

eles, esse trabalho destaca o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID 

que tem contribuído significativamente na formação inicial docente, uma vez que insere o 

licenciando bolsista no cotidiano escolar desde os primeiros anos de formação, desta forma 

possibilita ao mesmo vivenciar e refletir coletivamente o ambiente e a realidade de uma escola 

pública.  

Baptista (2003) fala que os futuros professores não podem se limitar apenas a 

conteúdos aprendidos na graduação e dominar “possíveis técnicas de dar aula”, e não ter um 

espaço de intervenção para usar os conceitos aprendidos, para ele é também preciso vivenciar 

a experiência de ministrar uma aula em sua área de formação. Além das Práticas de Ensino, o 

PIBID é um espaço rico de ações onde isso se torna possível. 

Ao colocar os graduandos dentro de escolas públicas logo no início da sua 

formação, o PIBID desperta o mesmo para o comprometimento e à identificação com o 

exercício do magistério e a defesa da educação pública de qualidade. Nele o licenciando tem a 

possibilidade de vivenciar a articulação entre a teoria e prática ao longo de sua formação inicial.  

Alguns pontos diferem essa experiência dos estágios supervisionados e das práticas 

de ensino, a ligação orgânica que se estabelece entre os bolsistas, o professor supervisor e o 

coordenador de área faz com que o PIBID faça diferença tanto na formação profissional quanto 

pessoal dos envolvidos, além de contribuir significativamente na formação da identidade 

docente do licenciando; a partir de um movimento dialético, que de forma coletiva (coordenador 

de área, supervisor e os licenciandos componentes do grupo), reflete e reestrutura a ação 

pedagógica. 

                       Isso pode ser constatado na medida em que ao iniciarem sua participação em um 

grupo do PIBID o licenciando têm a oportunidade de planejam e participam de experiências 

metodológicas e práticas docentes, buscando superar problemas identificados nos processos de 

ensinar e de aprender, junto com seus colegas de grupo, o professor supervisor e o professor 

coordenador de área, tirando possíveis dúvidas, diferente de outros estagio onde ocorre o 
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exercício de docência cujas aulas são pensadas e organizadas de forma individual e que por 

vezes não permite reflexões sobre o que foi executado. Nesse sentido, esses espaços pouco 

contribuem para o fortalecimento da autoconfiança do licenciando.                        

              Embora a bolsa seja um elemento significativo do programa, para Matos (2016) o 

incentivo do PIBID não está somente no oferecimento de bolsas a seus participantes, mas, no 

estímulo dado aos futuros professores a partir de um grande número de vivências no ambiente 

escolar, levando o licenciando a um exercício de docência que permite um processo de reflexão 

na/sobre/para a prática pedagógica, a fim de que possa aprimorá-la, e assim contribuindo para 

melhora da qualidade na Educação Básica como é objetivo do programa. 

Matos (2016) ainda destaca que outro benefício proporcionado pelo PIBID ao 

licenciando está relacionado com a produção e socialização do conhecimento adquirido durante 

a participação no programa, na medida em que o licenciando se envolve com a elaboração e 

apresentação de trabalhos acadêmicos em eventos científicos, tendo a oportunidade de expor 

sua experiência, defendendo suas ideias e aprender com a experiência de outros colegas. 

Mas, em se pensando em interação entre Universidade e Escola Básica, 

proporcionada pelo PIBID não pode deixar de ser mencionada, pois tem grande importância 

para avaliação da integração dos conhecimentos produzidos nos cursos de licenciatura e os 

conhecimentos socializados na formação aulas ocorrida em todo processo de escolarização na 

educação básica. Além disso, a participação dos professores supervisores com suas experiências 

é de suma importância, pois agem como conselheiros desses futuros professores tendo como 

base sua experiência docente. Portanto, com esse projeto que articula ensino, envolvendo escola 

e universidade, existe a possibilidade de trocas e melhorias nos processos de ensinar e de 

aprender tanto na Educação Básica, quando na Universidade. 

Essas questões têm contribuição significativa na formação da identidade docente, 

pois o PIBID propicia esta prática de ensino, mesmo não sendo diretamente vinculada ao curso 

de formação, como o estágio (disciplina que tem estas características). 
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4 - O PIBID E A FORMAÇÃO DOCENTE CONTINUADA 

 

A ideia da formação continuada, proporcionando ao professor a perspectiva de 

renovação de seus conhecimentos surge quando da implementação da atual LDB (BRASIL, 

1996) na educação brasileira.  

Tendo como objetivo contribuir para melhora da prática pedagógica na educação 

básica a proposta de educação continuada busca colocar os docentes a par das discussões 

teóricas e metodológicas atuais, a partir, das trocas de experiencias entre docentes em cursos de 

especialização e/ou pós-graduação. 

“A formação não pode ser tratada como um acumulo de cursos e 

técnicas, mas sim como um processo reflexivo e crítico sobre a pratica 

educativa. Investir no desenvolvimento profissional dos professores é 

também intervir em suas reais condições de trabalho” 

(BRASIL,1997c, p 25) 

Gatti (2008) apresenta as inúmeras atividades que podem ser consideradas como 

formação continuada, como horas de trabalho em conjunto na escola, reuniões pedagógicas, 

participação na gestão da escola, congressos, seminários e cursos oferecidos pelas Secretarias 

de Educação entre outras.  

A formação continuada, vista dessa maneira, valoriza e reconhece os vários espaços 

formativos disponíveis para os professores. Gatti (2008), passa uma visão da educação 

continuada que ultrapassa a ideia de um simples aprimoramento, atualização profissional que 

busca “corrigi” apenas a defasagem que o docente teve em sua formação. A entrada em um 

programa como o PIBID representa uma oportunidade de o professor que atua na escola básica 

se aproxime do que está sendo privilegiado para o trabalho do conhecimento na escola agindo 

como uma formação continuada sem a sobrecarga de mais atividades, que geralmente são 

fragmentadas e desestimulantes, e o PIBID tenta trazer um estímulo para a busca de novos 

conhecimentos. 

Assim, desde 2007 o PIBID tem sido um espaço onde os professores atuantes na 

escola podem buscar uma qualificação para sua prática pedagógica. A experiência 

proporcionada ao professor supervisor é ímpar. A troca de conhecimento entre coordenador de 
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área, supervisor e bolsistas de iniciação à docência permite um crescimento pessoal e 

profissional, alavancando uma melhora no processo educacional que ocorre na educação básica. 

No que diz respeito a interação supervisor e bolsista o PIBID se constitui em um 

viés diferente na formação continuada, na medida que em os professores supervisores tem a 

possibilidade de entrar em contato com conhecimentos mais atualizados nos diálogos que 

estabelece com os bolsistas, a cerca de dinamização e renovação de metodologias inovadoras 

apresentados pelos licenciados potencializando os conhecimentos trazidos de suas formações 

no curso de licenciatura. Além disso, o PIBID proporciona ao supervisor a sistematização dos 

conhecimentos adquiridos na forma de apresentação de trabalho desenvolvido em seminários e 

congressos. 
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5 – CONTRIBUIÇÕES DO PIBID NA FORMAÇÃO INICIAL DE UM LICENCIANDO 

EM EDUCAÇÃO FÍSICA: MINHA EXPEIRÊNCIA NO PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 

 

O PIBID NO CURSO DE LICENCAITURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFF 

 

Tendo como ponto de partida a compreensão do PIBID como ferramenta que 

aproxima o espaço de formação do exercício profissional, a Universidade Federal Fluminense 

- UFF implanta o programa em alguns de seus cursos de licenciatura, no ano de 2009, em 

Niterói, Santo Antônio de Pádua, Angra dos Reis e Campo dos Goytacazes, dois anos após a 

criação dos projetos.  

A licenciatura em Educação Física da UFF entrou no PIBID a partir do edital 

001/2011 (BRASIL, 2011) e no seu início foi composto por uma coordenadora de área, três 

supervisores e quinze bolsistas atuando em escolas estaduais e municipais de Niterói. No ano 

de 2013 com um novo edital 011/2012 (BRASIL, 2012) o curso amplia o número de bolsistas, 

com a entrada de mais uma coordenadora de área, três novos supervisores e passando de quinze 

para trinta bolsistas. 

A partir do edital de 061/2013 (BRASIL,2013), a equipe do curso de Licenciatura 

em Educação Física da UFF passou a atuar com três coordenadores de área, cada um com três 

supervisores atuantes em escolas da rede pública estadual e municipal, e quarenta e cinco 

licenciandos, que ministraram aulas no Ensino Fundamental, Médio, na Educação de Jovens e 

Adultos – EJA e na Formação de professores. Toda equipe recebeu mensamente uma bolsa em 

dinheiro.  

Em se tratando do curso de licenciatura em Educação Física da UFF se faz 

necessário ressaltarmos a concepção de Educação Física que ele defende, a fim de melhor 

compreender o tipo de formação discente e docente que ele objetiva. 

Segundo o relato de Terra e Carvalho (2016) “O Instituo de Educação Física da 

UFF desenvolve o único Curso de Graduação em Educação Física no estado do Rio de Janeiro, 

um dos raros no Brasil que tem currículo voltado exclusivamente ao escolar, e não para 



20 

 

academias, clubes e esporte de alto rendimento” (P 178). Nesse contexto, a formação humana 

torna-se balizadora dos conhecimentos socializados em todas as disciplinas que fazer parte de 

seu currículo. 

A visão de Educação Física não se dá estritamente pelo viés biológico e nela as 

práticas corporais são entendidas como construções culturais, sendo a cultura corporal a 

concepção norteadora para o ensino-aprendizagem de seus elementos na educação básica. Esse, 

entanto, tem sido um grande desafio para a disciplina, na medida em que ainda se faz presente 

nas aulas de Educação Física escolar, a ideia de esse ser um espaço que deveria desenvolver 

talentos esportivos, ou auxiliar na adaptação das tarefas motoras do dia a dia. 

É como diz Terra e Carvalho (2016) por mais que a cultura corporal tenha 

justificativas consistentes na priorização do desenvolvimento humano e não o motor, ainda se 

vivencia grandes obstáculos para que essa perspectiva se torne hegemônica. 

Nesse contexto, o trabalho desenvolvido no PIBID Educação Física da UFF tem 

reafirmado um compromisso em defesa de uma educação de formação crítica, que valoriza o 

diálogo e a parceria entre as Escola Pública e a Universidade, que busca a articulação entre a 

teoria e a prática e vê na construção coletiva a possibilidade de construção e reconstrução dos 

sentidos e significados das práticas corporais, como forma de vencer pré-conceitos e 

discriminações no contexto social.  

 

CONTRIBUIÇÕES DO PIBID NA FORMAÇÃO DOCENTE EM EDUCAÇÃO FÍSICA: A 

VISÃO DE UM LICENCIANDO 

 

Para iniciar essa reflexão será apresentada, nesse primeiro momento, a descrição 

geral da dinâmica de trabalho vivenciada por um grupo de licenciandos em Educação Física, 

do qual o autor do trabalho fez parte. A experiência ocorreu em duas escolas da rede estadual 

do Rio de Janeiro localizadas no município de Niterói, entre os anos de 2014 a 2017. 

A equipe foi formada por uma professora Coordenadora atuante com disciplinas 

obrigatórias no curso de Licenciatura em Educação Física da UFF, uma supervisora, professora 

de Educação Física que atua na formação básica e cinco licenciandos, que ingressaram no 
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programa logo nos primeiros períodos da faculdade, sendo o autor desse trabalho um deles (dois 

membros entraram no segundo período e o restante logo após no terceiro período). 

O grupo atuou semanalmente na escola, durante 3 anos, ministrando aulas no ensino 

fundamental 1 e 2 e o ensino médio. O planejamento do trabalho a ser desenvolvido teve o 

envolvimento dos alunos bolsistas, professora supervisora e coordenadora de área do PIBID - 

UFF de Educação Física. Foram realizadas de reuniões pedagógicas e de planejamentos, onde 

foram definidas as temáticas a serem desenvolvidas nas aulas de cada turma, montando blocos 

de aula para cada tema a ser abordado.  

Nessas práticas, os conteúdos que integram a cultura corporal de movimentos eram 

trabalhados na perspectiva lúdica. A confecção de materiais, a utilização de metodologias 

centradas na participação dos alunos e os momentos de reflexão, onde eram problematizadas 

questões do corpo, realizado no desenvolvimento desse exercício de docência são elementos 

destacados nas tendências que têm sido privilegiadas na Educação Física atualmente.   

Essas experiências que o Pibid me proporcionou foram favoráveis para minha 

formação, pois conseguir me adaptar à realidade de professor. Também propiciou um maior 

entendimento de como é o funcionamento da escola. Essa oportunidade nos possibilita cumprir 

com o papel de professor e refletir sobre minha ação perante a turma, permitindo o constante 

questionamento sobre o que precisa ser melhorado para me tornar mais capacitados para a 

docência.  

O trabalho em equipe proporcionando a busca de soluções, a partir das vivências 

contribuindo significativamente com a minha qualificação como futuro educador; pois pude 

avaliar, testar, elaborara e reelaborar diversas estratégias pedagógicas. A reflexão acerca do 

trabalho realizado me fez compreender a importância que compartilhar experiências tem para a 

busca de condições de mudanças possibilitadas pelo espaço da escola. Isso oportunizou o 

resgate de conhecimentos socializados nas disciplinas cursadas no curso de licenciatura que 

subsidiaram a análise e a construção e reconstrução da ação pedagógica no exercício de 

docência. 

  Assim posso dizer que minha participação nesse grupo proporcionou espaço para 

me posicionar frente a decisões sobre as atividades a serem desenvolvidas, aprofundar 

conceitos, refletir sobre as limitações encontradas nas escolas da rede pública de ensino. Além 



22 

 

disso pude testar e reelaborar metodologias de ensino tendo em vista o grupo de alunos e 

considerando as condições objetivas de trabalho. Essas ações além de contribuir para o 

enfrentamento e superação dos desafios ocorridos na construção dos planejamentos e durante a 

ação pedagógica, fortaleceu minha autoestima me tornando capaz me defender minhas ideias e 

me posicionasse com maior segurança nos momentos de planejamento e no próprio exercício 

de docência. Segundo Perrenoud (1993) essas situações são essenciais para que ocorra uma 

formação docente que possa ser confiante para a atuação do licenciando após formado. 

Outra situação enfrentada no PIBID que muito contribui na minha formação como 

professor tem a ver com a produção e exposição de relatos de experiências onde pude participar 

de eventos acadêmicos científicos compartilhando as informações do aprendizado adquirido. 

Esses momentos me permitiram vencer a timidez e mostrar a outros professores as alternativas 

que encontramos para situações enfrentadas na diversidade vivenciada na realidade escolar.  

Em síntese posso afirmar que a participação no PIBID proporcionou uma evolução 

na forma de eu ver a mim mesmo como um professor, de como lidar com situações que em 

outros espaços de estágios não conseguiria. A experiência e prática adquirida no ambiente 

escolar, aliada ao aporte teórico oferecido pela universidade, e o diálogo estabelecido com os 

supervisores e coordenadora me vez ter maior confiança para atuar na escola e adquirir uma 

visão mais ampla do meu papel na formação de pessoas que possam construir um mundo onde 

as pessoas sejam valorizadas pelo que são e não pelo que têm. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo principal desta monografia foi refletir acerca dos impactos da 

experiência docente vivenciada por um licenciando em Educação Física no espaço escolar, 

durante a participação como bolsista no PIBID. Esse meu interesse pela temática PIBID está 

relacionado com minha trajetória na universidade, como estudante de graduação em Educação 

Física e bolsista do PIBID/UFF. Para além do plano individual, justifico como importante 

estudar este tema, para identificar qual a importância do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID) para a qualidade da formação de futuros professores e em especial 

a minha própria formação.   

Além disso, poder refletir sobre a contribuição que o licenciando do PIBID pode 

proporcionar a formação continuada dos professores supervisores, compartilhando 

posicionamentos diferenciados para superar as dificuldades que ocorrem no cotidiano escolar 

que impossibilita os avanços na qualidade da educação básica e da formação docente inicial. 

Escrevendo esta monografia, vejo como PIBID, se tornou um projeto que 

oportuniza a aprendizagem e vivências diversificadas ao licenciando, favorecendo uma melhor 

compreensão da articulação entre a teoria e a prática no processo de formação inicial.  

Por tudo isso, considero a participação no PIBID essencial para formação do 

licenciando na busca do ser professor. Tenho para mim que esse deve ser um programa 

governamental que deve ser incentivado e defendido, se realmente a Educação de qualidade é 

uma prioridade. 

A realização deste trabalho me fez ver que o currículo dos cursos de licenciatura 

precisa estar articulado com a realidade presente no cotidiano da escola básica, para que 

possamos realmente contribuir para a formação docente construída na relação dialética entre a 

prática e a teoria.  
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