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RESUMO 

 

 

A formação docente é um processo que envolve concepções e modelos de ensino 

diferentes, necessita de princípios teóricos básicos e aplicados que permita um constante 

redirecionamento da ação profissional, proporcionando ao professor visualizar sua 

prática sob novas perspectivas, descortinando assim situações inusitadas. No âmbito da 

formação docente o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 

tem como objetivo contribuir para a formação de professores, incentivando os mesmos a 

investigar a sua própria prática pedagógica, afim de que consigam descrever a forma 

como planejam e agem em sala de aula, problematizando suas ações e elaborando 

propostas para reestruturá-las. O objetivo do referido estudo é compreender o PIBID no 

contexto da formação docente do curso de Educação Física na Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri e investigar as possíveis contribuições do programa a 

partir dos olhares de bolsistas egressos do referido programa, servindo como base de 

informações para outras instituições que utilizam ou utilizarão o PIBID como tempo e 

espaço de formação de docentes, especificamente no campo da Educação Física. Foram 

entrevistados 5 professores que atuam ou já atuaram na educação básica e que 

participaram do subprojeto Educação Física (PIBIDefi). Para a realização das 

entrevistas foi aplicado um questionário elaborado de acordo com as finalidades do 

PIBID. De acordo com as informações obtidas, conclui-se que o programa fortalece a 

formação do licenciando e conseqüentemente pode contribuir para a elevação da 

qualidade da educação básica, uma vez que promove a integração entre educação 

superior e educação básica.   
 

 
Palavras-chave: Formação Docente. Educação Física. PIBID.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

 Ao longo dos anos, o estreito vinculo entre Educação Física e saúde e Educação Física 

e esporte tem sido a referência principal para alunos que ingressam no curso de Educação 

Física. Este fato constitui muitas vezes um entrave para que se possa compreender a Educação 

Física em uma dimensão educacional mais ampla e também suas interfaces com diferentes 

campos de saberes. Com isso, torna-se preocupação primordial de alguns professores de 

Educação Física em universidades, que lidam com a formação de professores dessa disciplina, 

saber qual deve ser o perfil dessa formação (FIGUEIREDO, 2004).  

 De acordo com a literatura, a formação de professores é um processo que envolve 

concepções e modelos de ensino diferentes. São diversas as redes de instituições públicas e 

particulares que trabalham com o objetivo de formar professores que saibam lidar com o saber 

fazer. Durante o percurso o professor em formação passa por diversas áreas do conhecimento, 

com o intuito de se tornar um indivíduo reflexivo, que consiga enfrentar os desafios da 

atuação docente. 

 Garcia, apud Marques (2009), enfatiza que nesse processo de desenvolvimento 

profissional se faz necessário entender que a construção do conhecimento precisa ser 

contínua, sistemática e auto-reflexiva, de modo a englobar todos os conhecimentos práticos e 

estratégicos adquiridos ao longo da sua formação. 

 Logo, ressalta-se a ideia de Marques (2009, p.3), quando afirma que: 

[...] a docência é uma profissão que necessita ser aprendida, pois ninguém nasce 

professor e sim aprende esse ofício no decorrer do percurso formativo e profissional. 

O professor precisa ser entendido como alguém que aprende e se desenvolve 
constantemente, durante a vida profissional, e que não existe um ápice desta 

aprendizagem da docência, mas esta acontece ao longo de sua experiência com a 

prática [...]. 

 Frente a essa colocação, entende-se que não existem receitas prontas para adquirir 

aprendizagem e sim diferentes caminhos para buscar saberes, dentro dos diversos campos de 

formação e atuação profissional. 

 Nesse contexto, a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM) oferece o curso de Licenciatura em Educação Física tendo em vista a formação de 

professores críticos e criativos, abrangendo a compreensão da realidade e conhecimentos 

gerais e específicos da área. Conforme o Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso espera-

se que o profissional formado tenha uma visão crítica da realidade e da sua área de 
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conhecimento, além de ter uma conduta ética e consciência do seu papel na sociedade e da sua 

responsabilidade como educador (PPP/EFI/UFVJM, 2006). 

 Com o intuito de antecipar o vinculo entre os futuros educadores e a sala de aula, a 

UFVJM integra uma rede de universidades que fazem parte do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), proporcionando aos bolsistas uma experiência no 

ambiente escolar e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar, buscando a 

superação de problemas identificados no processo de ensino.  

 O PIBID tem o objetivo de contribuir para a formação dos licenciando-bolsistas, 

incentivando os mesmos a investigar sua própria prática pedagógica, afim de que consigam 

descrever a forma como planejam e agem em sala de aula, problematizando suas ações, 

refletindo sobre elas e elaborando propostas para reestruturá-las (UFVJM, 2012). 

 Portanto, a partir do parágrafo anterior, o objetivo deste estudo é compreender o 

PIBID no âmbito da formação de professores do curso de Educação Física na UFVJM e 

investigar as possíveis contribuições desse programa a partir dos olhares de bolsistas egressos 

do referido curso e do PIBID Educação Física (PIBIDefi). 

 Acreditamos que este estudo é importante, na medida em que poderá servir como base 

de informações e reflexões para outras instituições que utilizam ou utilizarão o PIBID como 

tempo e espaço de formação de docentes, especificamente no campo da Educação Física.  

 Entendemos, ainda, que a partir dos olhares dos egressos encontraremos informações 

que poderão subsidiar novas propostas metodológicas a serem utilizadas, assim como a 

abordagem dos conteúdos nas aulas e projetos de Educação Física escolar poderão ser 

ressignificados. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

2.1  Aspectos históricos da Educação Física 

 

 Inicialmente, o processo de formação profissional em Educação Física no Brasil 

apresentou-se vinculado à Marinha, Força Pública e Exército, com a utilização de métodos 

ginásticos como o alemão e o francês; essas escolas surgiram nas primeiras décadas do século 

XX onde ofertavam cursos de curta duração prioritariamente para formação de militares 

(BENITES  et al., 2008). 

 Na década de 1930 começaram a funcionar cursos em vários estados brasileiros, 

alguns ainda não regulamentados, e pautados nos modelos militares de ensino. No Rio de 

Janeiro foi criada através do decreto nº 23.232, a Escola de Educação Física do exército 

(EsEFEx), que formava além de militares alguns civis como monitores. Ainda na década de 

30 foi criada também a Escola de Educação Física da Força Pública de São Paulo pelo decreto 

n. 7.688 (BENITES et al., 2008). 

 Por influência dos militares do exército, juntamente ao conhecimento científico dos 

médicos, surgiu em 1939 no Rio de Janeiro, a Escola Nacional de Educação Física e 

Desportos (ENEFD) ligada a uma universidade (Universidade do Brasil).  A ENEFD utilizava 

o método francês com perspectiva de ênfase técnico-biológica. O curso de licenciatura em 

Educação Física tinha dois anos de duração e não apresentava em sua grade curricular 

nenhuma disciplina pedagógica; nesse sentido formava profissionais extremamente tecnicistas 

(BENITES et al., 2008).  

 O corpo docente da ENEFD era composto por pessoas que concluíram o curso de 

emergência da EsEFEX, destacando o ingresso somente dos médicos para lecionar as 

disciplinas de caráter teórico. Cabe ressaltar ainda que nem todos os docentes possuíam curso 

superior, e os docentes que compunham as cadeiras práticas na maioria das vezes tinham 

destaque desportivo (MALINA; AZEVEDO, 2004). 

 Entre 1945 e 1968, a formação de professores ganhou uma atenção especial, passando 

de dois para três anos o curso de licenciatura em Educação Física, nesse sentido passou a 

exigir um currículo mínimo e um conjunto de matérias que garantissem a formação cultural e 

profissional adequada (NETO et al., 2004).  

 Em 1969, o Conselho Federal de Educação publicou a Resolução 69/69 que fixou os 

mínimos de conteúdo e duração dos cursos, que tinha por finalidade conferir o título de 

licenciado e técnico desportivo. As grades curriculares deveriam atender um percentual de 1/8 
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da carga horária para a formação pedagógica, visando maiores contribuições para o saber 

docente, sendo que até a década de 1960 não apresentavam matérias pedagógicas (TOJAL, 

2005). 

 Ainda na década de 1960, foram nomeados grupos de trabalho para repensarem os 

currículos da Educação Física. Pelos relatos destes grupos de estudo, muitas instituições não 

estavam preparadas para manter cursos regulares, essas deficiências refletiam no mercado de 

trabalho, onde os profissionais formados não recebiam os conhecimentos necessários para 

atenderem as exigências da sociedade (NETO et al., 2003).  

Houve a necessidade de repensar o currículo mínimo, que não levava em consideração 

as diferenças regionais onde os cursos estavam inseridos e após algumas críticas e com o 

aumento da área de atuação do profissional no mercado, uma nova proposta de currículo foi 

aprovada em 16 de outubro de 1987. Decretava-se pela resolução nº 03/87 o fim do currículo 

mínimo, ampliando a carga horária mínima para 2880 horas e a criação da titulação de 

Bacharelado, visando atender o mercado não escolar que estava em crescente expansão 

(TOJAL, 2005). 

No fim do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), mudanças ocorreram 

na formação de professores, um grande ponto de discurso foi a articulação entre a teoria e a 

prática, bem como a organização de um conjunto de conhecimentos e habilidades que fossem 

relevantes para formação docente (BENITES et al., 2008).  

 Com isto, houve a necessidade de organizar sua área de estudos e formação 

profissional por eixos temáticos de conhecimento, com a delimitação de duas áreas 

acadêmico-profissionais: o bacharelado e a licenciatura, sendo criado em 1998 o sistema 

CREF-CONFEF que regulamenta esse campo profissional, com a publicação da lei 9.696 

(BENITES et al., 2008). 

 Desde o surgimento das primeiras escolas de formação em Educação Física no Brasil 

o curso passou por diversas reformas curriculares com o pensamento de qualificar o ensino. O 

curso que era extremamente tecnicista passou a dar espaço ao caráter pedagógico, visando à 

formação de profissionais mais reflexivos e preparados, capazes de transformar suas áreas de 

atuação.  

2.2  Processo de formação docente 

 

 Ao longo do tempo temos visto o campo educacional da Educação Física crescer, 

delimitando seus espaços na sociedade, refletindo sobre sua atuação dentro e fora das escolas, 
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participando de eventos científicos e movimentos de legalização da profissão. Nesse contexto, 

surge uma problemática que busca compreender como os professores de graduação dos cursos 

de Educação Física pensam sobre as finalidades da formação profissional, o conhecimento 

que legitima essa formação e os processos para adquirir os conhecimentos necessários para 

construir uma formação sólida (MONTENEGRO; RESENDE, S.D). 

 Na perspectiva de formar profissionais no seu íntegro, a concepção brasileira de 

formação de professores de Educação Física adotou um modelo curricular que contempla o 

conhecimento filosófico, conhecimento do ser humano, conhecimento da sociedade e o 

conhecimento técnico-pedagógico. Acredita-se que independente do campo de atuação o 

profissional deve passar por uma reestruturação, fazendo uma mediação entre a teoria e a 

prática, para vir a ser mais competente e responsável com suas obrigações (SHIGUNOV; 

NETO, 2009). 

 Para Kunz (2004), uma diretriz na área da Educação Física precisa ser entendida como 

um conjunto de teoria e prática que envolva a capacidade crítica, a compreensão da vida e do 

movimento humano. O profissional formado deve estar apto para atender as exigências 

mínimas, necessita de um conhecimento amplo para fortalecer sua formação inicial e, 

sobretudo, contribuir para a evolução cultural, político e social do meio em que atua. 

 Betti (199-?) coloca que uma formação sólida necessita de princípios teóricos básicos 

e aplicados que permita um constante redirecionamento da ação profissional, um referencial 

teórico proporciona o professor visualizar sua prática sob novas perspectivas, descortinando 

situações inusitadas. 

 Silva (2005) define o profissional de Educação Física como um ser crítico e reflexivo, 

que se comprometa com a profissão e que seja capaz de mediar um conhecimento que 

delimita sua área de atuação. Neste cenário, o processo de formação precisa considerar as 

vivências pessoais, acadêmicas e profissionais para refletir futuramente no saber-ser e saber-

fazer, possibilitando a construção de uma profissionalidade. 

 Os processos de formação de professores precisam levar em consideração a 

estruturação de uma experiência formativa, que coloca o sujeito diante da realidade de 

trabalho, dialogando a teoria e a prática, absorvendo a dimensão experiencial, incentivando 

para que o aluno confronte desde o início com as situações do cotidiano escolar, dialogando 

assim a lógica das práticas com a lógica da formação (FRANCO, 2008). 

 Um dos aspectos que caracterizam os estudos sobre a constituição do trabalho docente 

é a valorização dos diferentes aspectos da história individual e profissional do docente, sendo 
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compreendido como um profissional que adquire e desenvolve conhecimentos quando se 

depara com os desafios da profissão (ALMEIDA; BIAJONE, 2007).  

 Com isso, torna-se necessário que o professor faça reflexões sobre a sua prática 

docente, que tome decisões, que participe da construção do projeto político pedagógico da 

escola e que busque sempre estratégias para contornar as situações de conflito geradas pela 

prática. Não sendo um simples reprodutor de ideias, mas um profissional que consiga 

acrescentar algo positivo nos espaços em que atua (MARQUES, 2009). 

 O conhecimento construído no campo acadêmico precisa reconhecer a importância da 

realidade concreta, do dia-a-dia do ser-professor, e das interelações que deve haver entre os 

diferentes saberes que constituem o saber docente (SILVA, 2005). Assim sendo, tal formação 

se concretiza no “chão da escola”, fazendo uma junção entre os conhecimentos adquiridos na 

graduação com os conhecimentos adquiridos com a realidade docente.  

 A temática saberes docentes tem ocupado papel de destaque na formação de 

professores, em grande parte, no desenvolvimento de ações formativas que vão além de uma 

abordagem acadêmica, que envolvem as dimensões pessoal, profissional e organizacional da 

profissão docente.  As pesquisas acerca do conhecimento base têm por objetivo identificar um 

repertório de conhecimento de ensino que serviria para a elaboração de programas de 

formação de professores (ALMEIDA; BIAJONE, 2007). 

 Diante das informações expostas, fica explícito que a formação do profissional 

docente ocorre através das interações entre as vivências proporcionadas pelas disciplinas 

curriculares e os meios “indiretos” de formação que o indivíduo busca durante o curso. Entre 

eles encontram-se as disciplinas de livre escolha, grupos de estudos e programas de extensão à 

comunidade que além de contribuir para tal formação possibilita um vínculo com o mercado 

de trabalho. 

 A partir do que foi apresentado anteriormente, torna-se evidente que a formação em 

Educação Física não deve se restringir apenas ao cumprimento da grade curricular. É um 

processo contínuo que deve contemplar as contribuições advindas de diferentes espaços, 

como as experiências de estágio, programas de extensão à comunidade, práticas de ensino e 

vivências extracurriculares. Neste contexto encaixa-se o Projeto Político Pedagógico do Curso 

de Educação Física da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, 

que será abordado (em síntese) a seguir. 
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2.3  O curso de Educação Física na UFVJM 

 

 Conforme o Projeto Político Pedagógico do curso de Educação Física (PPPefi) da 

UFVJM, uma graduação de qualidade deve considerar a dinâmica do campo profissional, 

evitando ser subserviente aos apelos e modismos propagados pelo mercado e, amplamente, 

divulgados e explorados pela mídia. A grande repercussão do fenômeno esportivo mundial e a 

moda relacionada ao corpo e à atividade física evidenciam ainda mais esse processo no caso 

da Educação Física (PPP/EFI/UFVJM, 2006). 

 Com isso, propõe-se para a graduação em Educação Física, uma relação mais crítica 

com as áreas de intervenção profissional onde ao invés de formar profissionais com 

determinadas técnicas, pretende-se oferecer ao estudante uma formação sólida que permita a 

ele dialogar com o mercado e problematizá-lo no campo de atuação, nele intervindo e, ao 

mesmo tempo, abrindo novas possibilidades profissionais (PPP/EFI/UFVJM, 2006). 

 Instalado na UFVJM no ano de 2006, o Curso de Educação Física se faz pautado na 

nova concepção de licenciatura, com terminalidade e integralidade própria, com a 

preocupação de definir suas especialidades com vistas à formação do professor que poderá 

atuar em diferentes níveis de ensino, garantindo a formação de profissionais de ensino que 

aliem os conhecimentos e instrumentos específicos de sua área a uma ampla e consistente 

visão crítica da realidade humana, social, política e econômica do país. O curso de Educação 

Física também visa oferecer serviços à população, com intuito de beneficiá-la com projetos de 

extensão, projetos de pesquisa cientifica e tecnológica (PPP/EFI/UFVJM, 2006). 

 O curso de licenciatura foi estruturado conforme as necessidades regionais e dos 

aspectos legais que orientam a profissão. A organização curricular proposta para o curso 

busca articular as unidades de conhecimento em dois eixos, sendo formação ampliada e 

formação específica. A formação ampliada enfatiza a dimensão do conhecimento relativa à 

produção de conhecimento cientifico e tecnológico, já a formação específica enfatiza o 

conhecimento da cultura corporal de movimento em suas dimensões biológicas, sociais, 

técnico-instrumentais e didático-pedagógicas, desdobradas em disciplinas que constam na 

estrutura curricular (PPP/EFI/UFVJM, 2006). 

 Conforme o PPP/EFI/UFVJM (2006), espera-se que o profissional formado tenha 

compreensão crítica da realidade, da área de conhecimento da Educação Física abrangendo as 

dimensões político-social, ético-moral, técnico-profissional e cientifica, considerando a 

mediação com seres humanos historicamente situados. Deverá possuir uma formação básica 
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sólida com adequada fundamentação teórico-prática, que inclua conhecimento da diversidade 

das disciplinas do currículo, além de apresentar uma conduta ética.  

 O curso de Graduação em Educação Física da UFVJM, tomando como referência os 

seus objetivos e perfil almejado, para o egresso, adota como pressupostos teórico-

metodológicos os seguintes princípios: apropriação crítico-investigativo e abordagem 

interdisciplinar do conhecimento, indissociabilidade entre teoria e prática e articulação entre 

conhecimentos de formação ampliada e específica, entendendo que a teoria se constitui em 

uma prática dotada de certa especificidade e que toda prática se constitui a partir de uma 

teoria. Adota-se também os princípios da articulação entre o Ensino a Pesquisa e a Extensão, 

o rigor científico e a conduta ética (PPP/EFI/UFVJM, 2006).  

 Com objetivo de qualificar os profissionais para atuar na Educação Básica com 

conhecimento da realidade, fundamentação teórica e instrumentalização de técnicas 

adequadas às suas intervenções, o curso está estruturado de forma a atender as especificidades 

desta profissão mediante o envolvimento dos docentes e discentes em projetos de extensão, 

iniciação científica, monitorias, onde se pretende assegurar a indissociabilidade entre o 

Ensino, a Pesquisa e a Extensão, dando aos discentes a oportunidade de participação em 

projetos individuais ou em grupos (PPP/EFI/UFVJM, 2006).  

 Os projetos de ensino estão voltados à prática da Educação Física, buscando 

estabelecer o elo entre as necessidades da comunidade e o conhecimento produzido na 

Universidade. Nesse contexto encaixa-se o PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência) que será abordado na próxima sessão deste trabalho. 

 

2.4  Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID 

 

 O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID é um programa de 

incentivo e valorização do magistério e de aprimoramento do processo de formação de 

docentes para a educação básica (DEB, 2012).  

 Instituído pela Portaria Normativa nº. 38 de 12 de dezembro de 2007, ação conjunta do 

Ministério da Educação, da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao ser lançado, em 

2007, possuia como atendimento prioritário o ensino médio com as áreas de Física, Química, 

Biologia e Matemática, dada a carência de professores nessas disciplinas. Contudo, com os 

primeiros resultados positivos, as políticas de valorização do magistério e o crescimento da 



17 

 

 

demanda, a partir de 2009, o programa passou a atender toda a Educação Básica. Atualmente, 

a definição dos níveis a serem atendidos e a prioridade das áreas cabem às instituições 

participantes onde as mesmas verificam a necessidade educacional e social do local ou da 

região em questão (BRASIL, PIBID, 2007; DEB, 2012). 

 No contexto da formação docente, o PIBID se diferencia 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 receber alunos bolsistas desde o 

primeiro semestre letivo caso assim seja definido pela Instituição de Ensino Superior (IES) 

em seu projeto. A inserção no cotidiano das escolas é orgânica e não de caráter observacional, 

como muitas vezes acontece no estágio, sendo que a vivência de múltiplos aspectos 

pedagógicos das escolas é essencial ao bolsista (DEB, 2012). 

 Neste sentido, o PIBID tem o intuito de propiciar aos futuros professores participação 

em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 

interdisciplinar, para que busquem a superação de problemas identificados no processo de 

ensino aprendizagem, levando em consideração o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), incentivando as escolas públicas de educação básica a tornarem-se 

protagonistas nos processos formativos dos estudantes das licenciaturas, mobilizando seus 

professores como coformadores dos futuros professores e valorizando o magistério com 

incentivos aos estudantes que optam pela carreira docente (DEB, 2012). 

 De acordo com dados apresentados pela CAPES em 2012, integram o PIBID 196 

Instituições de Educação Superior de todo o país. Como demonstrado no GRÁFICO 1 abaixo, 

houve um crescimento considerável de instituições participantes comparando-se aos anos 

anteriores, visto que em 2009 havia apenas 43 e em 2011 houve um salto para 146 IES 

participantes (DEB, 2012). 

 

 

 

GRÁFICO 1 - Instituições de Ensino Superior participantes do PIBID (2009-2012) 

Fonte: DEB, 2012. 
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 Cabe ressaltar que em 19 de março de 2012, foi publicado o Edital Capes nº 11, com a 

finalidade de ampliar o PIBID, alcançando 45.000 bolsas. Ao término do processo seletivo, 

constatou-se que o número de solicitações foi maior que o esperado, alcançando 49.231 

bolsas. A Secretaria Executiva do MEC autorizou a CAPES a conceder todas as bolsas que 

tivessem sido aprovadas pela Comissão de Seleção. Como demonstrado abaixo pelo 

GRÁFICO 2, fica evidente que o PIBID ampliou sua meta para 2012 tornando-se um 

programa consolidado nas Instituições de Ensino Superior. (DEB, 2012). 

 

GRÁFICO 2 – Número de bolsas concedidas/ano (2009-2012) 

Fonte: DEB, 2012. 
 

 As bolsas concedidas aos participantes do projeto institucional são divididas em cinco 

modalidades conforme demonstrado na TABELA 1: a coordenação institucional, a 

coordenação de área, a coordenação de área de gestão de processos educacionais, a supervisão 

e aos estudantes das universidades. De acordo com o Decreto que regulamenta o programa, os 

recursos de custeio são repassados para as instituições e o pagamento é efetuado diretamente 

aos bolsistas por meio do Sistema de Auxílio e Concessões – SAC, da CAPES (DEB, 2012; 

PORTAL CAPES, 2012). 

 

TABELA 1 – Modalidades de bolsas concedidas pelo PIBID em 2012 com respectivos 

valores e quantidades. 

 

TIPO DE BOLSA VALOR DA BOLSA (R$) TOTAL DE BOLSAS 

Iniciação à docência 400,00 40.092 

Supervisão 765,00 6177 

Coordenação de Área 1.400,00 2.498 

Coordenação Institucional 1.500,00 288 

Coordenação de Área de Gestão 1.400,00 257 

Total * 49.312 

Fonte: PORTAL CAPES 2012. 
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 No que se diz respeito ao número de escolas atendidas pelo PIBID, pode-se constatar 

através de dados expostos a seguir no GRÁFICO 3, que o número de escolas públicas 

contempladas com o programa apresentou notório crescimento entre os anos de 2009 e 2012.  

 

 

GRÁFICO 3 – Evolução do número de escolas públicas participantes (2009-2012) 

Fonte: DEB, 2012. 

 

 Diante dos dados expostos, observa-se que o número de escolas multiplicou por 

aproximadamente quinze vezes em relação ao número inicial e com tão pouco tempo de 

existência o programa evidencia um crescimento em prol da educação básica, porém, 

acredita-se que ainda é pequena a abrangência do PIBID em rede nacional. 

 

2.4.1  O PIBID no Curso de Educação Física na Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

 

 A UFVJM vem desenvolvendo várias pesquisas, trabalhos e projetos que visam 

contribuir para a população da região onde está inserida, possibilitando um desenvolvimento 

social mediante o acesso a educação. Nesse sentido o PIBID aparece como um elemento 

mediador para que haja uma melhoria na qualidade do ensino básico nas regiões dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri.  

 O PIBID/UFVJM vem proporcionar ao graduando a oportunidade de atuar na sua área 

de formação enquanto estudante, colocando em prática o que se aprende nas aulas da 

universidade. Assim poderá ocorrer uma aproximação entre teoria e prática para que possa 

efetuar questionamentos e resolução de problemáticas do dia a dia. Assim sendo, os 

coordenadores e supervisores atuam como norteadores, levando o graduando a ter uma maior 

reflexão e compreensão do conteúdo. 
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 Atualmente, são nove cursos da UFVJM que possuem o PIBID: Matemática, História, 

Química, Ciências Biológicas, Geografia, Pedagogia, Letras Português, Letras Inglês e 

Educação Física. O programa aborda várias estratégias centrais nos seus sub-projetos, como o 

uso de temas transversais, de práticas corporais e de pesquisa-ação através de atividades em 

grupos.  

 Quanto ao PIBID Educação Física (PIBIDefi), o mesmo iniciou suas atividades em 

2008, participando do primeiro edital da CAPES, no intuito de contribuir para uma formação 

contextualizada, e a partir daí se estabeleceu no âmbito do Curso como importante espaço de 

formação docente. 

 Inicialmente o PIBIDefi desenvolveu ações em 3 escolas estaduais de Diamantina, 

contando com a participação de 3 professores supervisores, 10 bolsistas e 1 coordenador do 

subprojeto, além do coordenador institucional.  

 Atualmente, o PIBIDefi conta com a participação de 15 alunos bolsistas, 3 professores 

supervisores e 1 coordenador de área. São 3 escolas atendidas pelo programa, sendo que cada 

uma atende um nível de ensino diferente: Escola Estadual Gabriela Neves que recebe o 

programa na educação infantil; Escola Estadual Maria Augusta Caldeira Brant no ensino 

fundamental II; e Escola Estadual Ayna Tôrres no ensino médio. 

 Cada escola recebe 5 alunos  bolsitas que exercem a função de docente durante 8 horas 

semanais, sendo a metade desse tempo voltado para a execução de um projeto. O PIBIDefi 

realiza uma reunião por semana, onde ocorrem reflexões sobre as práticas docentes, são 

apresentados e discutidos artigos científicos, acontecem debates sobre questões que dizem 

respeito à formação docente no atual contexto educacional.  

 Um aspecto importante no âmbito do projeto diz respeito ao repasse de verbas feito 

pela CAPES para cada subprojeto, na busca de custear despesas essenciais à execução dos 

mesmos, por exemplo, a aquisição de material de consumo para as atividades desenvolvidas 

nas escolas. Neste sentido, o PIBIDefi ao longo da execução do projeto tem adquirido 

materiais específicos para a área de Educação Física e faz o repasse destes materiais para as 

escolas parceiras, como bolas, redes, raquetes, petecas, colchonetes, entre outros. 

 São também desenvolvidas atividades voltadas aos graduandos do curso Educação 

Física, como mostra de vídeos temáticos e oficinas de jogos e brincadeiras. O PIBIDefi 

também realiza feiras direcionadas a comunidade Diamantinense, afim de mostrar a 

importância da Educação Física e ao mesmo tempo diminuir a distância entre a população e a 

universidade. 
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3  METODOLOGIA 

 

O estudo realizado baseou-se em uma pesquisa de caráter descritiva que, de acordo 

com Gil (2002), visa descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Para este tipo de pesquisa são utilizadas técnicas 

padronizadas de coleta de dados tais como questionário e observação sistemática.  

No presente trabalho fez-se uso de um questionário, o qual foi utilizado para o 

desenvolvimento das entrevistas realizadas.  

O corpo do trabalho foi dividido em dois momentos, a revisão literária e a pesquisa de 

campo.  

Quanto à revisão literária, buscamos subsídios para as discussões abordadas no 

trabalho, destacando aspectos históricos da Educação Física, com ênfase nas escolas de 

formação docente e reformas curriculares.  

 Vale também ressaltar que foram apresentadas informações sobre o Curso de 

Educação Física da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, as 

quais foram buscadas no Projeto Político Pedagógico do referido curso.  

 Na última parte da revisão de literatura foi abordado o Programa de Bolsas de 

Iniciação a Docência (PIBID), onde procuramos tratar do seu surgimento, funcionamento e 

objetivos, no intuito de refletir sobre tal programa como tempo e espaço de formação docente. 

 No que tange ao trabalho de campo, realizou-se entrevista com 2 sujeitos que 

participaram do primeiro edital do PIBIDefi e que atualmente ministram ou já ministraram 

aulas de Educação Física na educação básica. Para tanto, utilizou-se um formulário contendo 

perguntas norteadoras e para o desenvolvimento da entrevista foi utilizado um gravador de 

voz. 

 Para outros 3 sujeitos participantes do estudo foi encaminhado um questionário 

contendo as mesmas perguntas norteadoras utilizadas na entrevista. O questionário foi 

enviado mediante correio eletrônico e os participantes o devolveram devidamente respondido. 

Tal procedimento foi adotado em razão dos sujeitos não residirem em Diamantina. 

 Para o desenvolvimento do trabalho de campo, os entrevistados foram convidados 

previamente e o lugar para a realização da entrevista, assim como o envio e a devolução do 

questionário via correio eletrônico, foram acordados entre o pesquisador e os sujeitos 

participantes do estudo.  
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Os voluntários foram devidamente esclarecidos quanto aos objetivos do estudo, 

procedimentos para análise das informações e sigilo da identidade.  
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste capítulo procuramos, a partir das entrevistas realizadas com os sujeitos 

participantes, refletir sobre o PIBID enquanto tempo e espaço de formação profissional em 

Educação Física.  

 Inicialmente, foi questionado aos entrevistados como utilizar os conhecimentos 

adquiridos no projeto para superar e poder mudar situações como desvalorização da carreira e 

condições de trabalho muitas vezes inadequadas.  

De acordo com os entrevistados 1, 3 e 5 as soluções desses problemas estão na 

mudança da metodologia de ensino, planejamento de conteúdos, e troca de experiência com 

outros profissionais, que adquiridas durante a participação do projeto, auxiliam no confronto 

com as diferentes realidades escolares e isso permite o graduando a se tornar um professor 

crítico e não se acomodar diante de situações que desvalorizem o seu trabalho.  

Para o entrevistado 4 as experiências adquiridas no projeto possibilitaram um maior 

entendimento de como funciona a escola e de como a Educação Física é vista no ambiente 

escolar. Quando bolsista do PIBID deparou-se com situações de desvalorização da Educação 

física, porém enquanto professora da educação básica obteve reconhecimento do seu trabalho 

em virtude do programa.  

O entrevistado 2 não acredita que a bagagem adquirida no PIBID possa superar os 

desafios em sua totalidade, mas com certeza foi o primeiro passo de uma longa caminhada 

que requer um contínuo processo de construção de conhecimentos e exige estudo, reflexão, 

ação, dinamismo e criatividade.  

 Fica evidente a importância do PIBID no processo formativo, tendo em vista que o 

programa proporciona um grande aprendizado, inserindo os licenciandos no cotidiano das 

escolas da rede pública de ensino e fazendo com que os mesmos se tornem profissionais 

críticos e capazes de contornar os problemas enfrentados na profissão docente.  

 Quando questionados sobre as contribuições do programa para a melhoria da formação 

do licenciando e a elevação da qualidade da educação básica os entrevistados 1 e 5 

afirmaram que o PIBID proporciona uma melhoria na formação acadêmica dizendo que quem 

participa do projeto sai para o mercado de trabalho mais preparado do que quem apenas 

cumpriu o Estágio Curricular Obrigatório – ECO. Com isso, essa experiência adquirida e 

levada para a vida escolar engrandece o professor e a instituição de ensino.  

Para o entrevistado 4 o programa possibilitou enxergar o ambiente escolar como um 

todo, de forma a saber lidar com as diferenças encontradas em cada instituição.  
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O entrevistado 2 acredita que fica muito evidente a melhoria desses dois aspectos no 

que diz respeito a melhoria da qualidade da ação pedagógica; em relação a elevação da 

qualidade da educação básica, pode-se observar primeiramente avanços nas aulas de 

Educação Física a partir do momento que é mudada a visão tradicional das práticas 

pedagógicas (“apenas rola bola”).  

Em contrapartida, o entrevistado 3 afirma que o programa pode sim melhorar a 

formação do licenciando, no entanto, não vai por si só elevar a qualidade da educação básica 

pois são diversos os fatores que tem diminuído o padrão de ensino brasileiro.   

 De acordo com os depoimentos encontrados nos relatórios do PIBID, os bolsistas 

relatam que do ponto de vista da elevação da qualidade da educação básica e formação do 

licenciando, o programa oferece uma inserção de novas metodologias e tecnologias 

educacionais na formação de docentes e uma formação contextualizada e comprometida com 

o alcance de resultados educacionais, havendo assim uma melhoria no desempenho 

acadêmico (DEB, 2012). 

Ao serem questionados sobre a importância do PIBID no processo de formação 

docente o entrevistado 2 coloca que a oportunidade de vivenciar a realidade escolar 

juntamente com o que é vivenciado na universidade favorece ao graduando a compreensão do 

seu contexto enquanto aluno de graduação e participante do PIBID.  

Para o entrevistado 1 o PIBID estabelece um elo entre a Universidade e a Escola de 

modo a aproximar as realidades envolvidas; proporciona ao aluno bolsista entender e 

vivenciar a rotina escolar em todos os aspectos, conhecendo assim as limitações que tem uma 

instituição pública.  

Os entrevistados 4 e 5 relatam que o programa representa a prática em si, pois possui 

a capacidade de preparar o graduando para assumir sua profissão, aplicando os conhecimentos 

adquiridos na universidade nas suas práticas docente. O aluno é inserido na profissão mais 

cedo e como reflexo sai mais preparado para o mercado de trabalho comparado com quem 

apenas cumpriu o Estágio Curricular Obrigatório.  

Para o entrevistado 3 o programa é a oportunidade dos alunos explorarem o universo 

escolar, como exemplo: conhecer o funcionamento do regimento escolar, preencher diários, 

realizar módulos pedagógicos, atuar em projetos de tempo integral, opinar na elaboração de 

provas, e o mais importante, aprender na prática com quem já superou e supera dificuldades a 

cada dia, o professor.  

Desta forma, os processos de formação docente precisam levar em consideração a 

estruturação de uma experiência formativa, que coloca o sujeito diante da realidade de 
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trabalho, dialogando a teoria e a prática, absorvendo a dimensão experiencial, incentivando 

para que o aluno confronte desde o início com as situações do cotidiano escolar, dialogando 

assim a lógica das práticas com a lógica da formação (FRANCO, 2008). 

 Em relação às contribuições do projeto diante de suas práticas de ensino atuais, os 

entrevistados 4 e 5  relatam que o programa incentiva o aluno bolsista a sempre pesquisar 

atividades que vão além do que se aprende na universidade, inovando suas práticas docentes 

onde as experiências adquiridas são levadas para a vida profissional, contribuindo ainda para 

aprender a se posicionar diante dos alunos e com mais responsabilidade diante da função que 

exerce.  

O entrevistado 3 respondeu da seguinte forma:  

 

“O PIBID contribuiu positivamente na minha formação, me sinto segura na realização 

das minhas aulas, madura suficiente para reconhecer que o plano de aula que elaborei não está 

dando certo, criativa suficiente para alterá-lo a tempo, e tornar a aula prazerosa e produtiva, 

tenho voz ativa com os meus alunos e com o PIBID aprendi que voz ativa não quer dizer falar 

alto ou impor a minha vontade, significa ter controle, planejar as aulas, saber ouvir, saber 

chamar atenção quando necessário sem exceder. Aprendi a conhecer e respeitar a hierarquia da 

escola, mas a não me calar diante da desvalorização do meu trabalho, a questionar e não 

permitir que as reuniões sejam sempre no horário das minhas aulas, a mostrar que a Educação 

Física tem tanta importância para a vida do estudante como qualquer outra disciplina, e isso só 

é possível quando você mostra o quanto pode fazer, que as suas aulas serão mais que um 

“soltar” bolas na quadra, que suas práticas sempre serão teoricamente embasadas, planejadas e 

orientadas”.  

 

Para o entrevistado 1 o programa mostrou que é possível  desenvolver um trabalho 

digno por mais limitado que seja o espaço escolar. Por outro lado, o entrevistado 2 expõe que 

o projeto propiciou uma vivência no tripé: ensino, pesquisa e extensão, o que contribuiu para 

aperfeiçoar a construção da competência técnica e a própria autonomia enquanto educador. 

 Como dito anteriormente, o PIBID tem o intuito de propiciar aos futuros professores 

participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 

inovador e interdisciplinar para que busquem a superação de problemas identificados no 

processo de ensino aprendizagem (DEB, 2012) e esse objetivo vem sendo atingido, de acordo 

com os entrevistados o programa desenvolve uma maior autonomia nos bolsistas, fazendo 

com os mesmos saiam mais maduros e preparados para lidarem com as práticas docentes.  
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 Questionados sobre quais aspectos precisam ser melhorados ou mudados no programa, 

os entrevistados 1, 3 e 4 compartilham a mesma opinião ao discorrerem que deveria 

aumentar a carga horária dos bolsistas nas escolas com um período menor de observação e 

maior período de regência.  

O entrevistado 2 acredita que o projeto deve propiciar aos alunos bolsistas uma maior 

vivência na escola e no seu cotidiano buscando conhecer a organização curricular, intervenção 

pedagógica, plano político pedagógico e legislação escolar.  

O entrevistado 5 enfatiza que alguns alunos entram no programa em função da bolsa 

concedida e isso deveria ser mais fiscalizado, pois acaba comprometendo o rendimento do 

projeto.  

O entrevistado 4 ainda coloca que em relação as reuniões desenvolvidas pelo PIBID é 

importante que ocorra maior participação dos professores supervisores pois se trata de um 

grupo e conclui dizendo que um dos critérios para a seleção deveria ser a disponibilidade de 

tempo para se dedicar ao projeto, uma vez que se falta uma “parte” do grupo todos ficam 

prejudicados. 

 Em relação a influência do programa no aumento do interesse em ser professor, os 

entrevistados 1, 3 e 4 afirmam que o PIBID proporcionou muitas vivências no âmbito escolar 

e essas por sua vez contribuíram no processo de formação, fazendo com que saíssem para o 

mercado de trabalho mais experientes e seguros e que com certeza o programa levou a um 

maior interesse pela profissão docente.  

O entrevistado 2 também acredita que o programa aumentou o interesse pela 

docência:  

“a participação no projeto influenciou ainda mais o meu interesse pela docência por 

priorizar na escola e nas reuniões com o coordenador uma formação fundamentada na reflexão 

e na problematização de situações reais, a prática docente, uma vez que houve um grande 

aprendizado, criando espaços para a discussão de conteúdos e aulas, fazendo com que nós 

graduandos de Educação Física construíssemos nosso próprio saber por meio dos conceitos e 

práticas vivenciadas no grupo PIBID. Houve troca de experiências, conhecimentos e idéias, 

sendo que os desafios, as angústias, erros, êxitos e frustrações foram importantes para a 

escolha mais consciente para o caminho da docência. Uma pena que é passageiro, mas com 

certeza foi determinante para almejar o desejo de ser professor”.  

 

Já o entrevistado 5 tem uma opinião contrária aos demais entrevistados, quando 

afirma que o programa não aumentou e nem diminuiu seu interesse pela carreira docente; 
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afirma que teve medo, receio, dúvidas,  diz ainda  que essa profissão não é fácil e que muitas 

pessoas não querem ser professor, as vivências oferecidas pelo PIBID nas escolas muitas 

vezes as fizeram refletir sobre a escolha da profissão. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este estudo permite considerar que o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência eleva a qualidade da formação docente, uma vez que insere os licenciandos mais 

cedo no cotidiano das escolas públicas, proporcionando vivências e experiências 

metodológicas de caráter inovador. 

 No intuito de possuir uma formação sólida, o aluno em formação necessita de um 

embasamento teórico-prático, o que pode ser concretizado no “chão da escola”, em um 

processo de formação que faça a imersão dos sujeitos no ambiente de trabalho. 

Consideramos que o PIBID tem alcançado seus objetivos quanto à formação docente 

em Educação Física, preparando o aluno bolsista para a vida profissional, oferecendo ao 

mesmo a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos na universidade nas suas 

práticas docentes no interior da escola.   

 A partir das informações obtidas, conclui-se que o programa fortalece a formação do 

licenciando e consequentemente pode contribuir para a elevação da qualidade da educação 

básica, uma vez que promove a integração entre educação superior e educação básica. Porém, 

entendemos que o PIBID não deva ser a “salvaguarda” para a educação básica, pois uma 

educação pública de qualidade deveria ocorrer independentemente da existência do referido 

programa.   

 Por fim, entende-se que o PIBID, enquanto política de formação de professores deve 

ser ampliada ainda mais no contexto nacional, atendendo um número maior de instituições 

públicas da educação básica e superior e que tenha “vida longa”, se perpetuando 

independentemente “de governo” e sim como política de estado. 
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ANEXOS 

Anexo A – Modelo de questionário aplicado.  

 

Questionário 

Caro Professor, 

 

Esse questionário pretende colher informações para uma pesquisa que estamos 

realizando sobre as possíveis contribuições do Programa Institucional de Bolsas 

de Incentivo à Docência (PIBID/CAPES) para alunos egressos deste programa.  O 

trabalho é intitulado “O PROGRAMA DE BOLSAS DE INCENTIVO A 

DOCÊNCIA NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI: um estudo a 

partir dos olhares dos egressos” e sua participação será de suma importância, 

uma vez que as informações coletadas serão utilizadas de forma a subsidiar novas 

propostas metodológicas no âmbito do referido programa.   

 

1. O PIBID tem o intuito de propiciar aos futuros professores participação em 

experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 

interdisciplinar para que busquem a superação de problemas identificados no processo 

de ensino aprendizagem. Diante dos problemas enfrentados pelos professores das 

escolas públicas tais como desvalorização da carreira e condições de trabalho muitas 

vezes inadequadas, como utilizar dos conhecimentos adquiridos no projeto para superar 

e poder mudar algumas das situações citadas? 

 

 

2. O programa tem como finalidades fomentar a iniciação à docência de estudantes das 

instituições federais de educação superior, visando à melhoria da formação do 

licenciando e a elevação da qualidade da educação básica. Como você se posiciona a 
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partir de tais finalidades?  
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3. O processo de formação docente se concretiza no “chão da escola”, fazendo uma 

junção entre os conhecimentos adquiridos na graduação com os conhecimentos 

adquiridos com a realidade docente. Qual a importância do PIBID nesse aspecto? 

 

 

4. Em relação às suas experiências adquiridas durante a participação no PIBID, quais 

são as contribuições do referido projeto diante de suas práticas de ensino atualmente? 

Você acredita que há aspectos que precisam ser melhorados e/ou mudados no PIBID? 

 

 

5. O PIBID tem por objetivo incentivar a formação docente, onde o graduando tem a 

oportunidade de atuar na sua área de formação enquanto estudante, colocando em 

prática o que se aprende nas aulas da universidade. Você como ex-bolsista acredita que 

a sua participação no programa aumentou o interesse em ser professor?  
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