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RESUMO

Identificar as contribuições do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) na
formação inicial docente nos dizeres dos bolsistas do subprojeto Educação Física da Universidade
Federal de Sergipe. Tivemos como campo de pesquisa o subprojeto PIBID na área de Educação
Física da Universidade Federal de Sergipe. Colaboraram com a pesquisa 31 bolsistas pertencentes
aos eixos I e II, que correspondem a intervenção pedagógica no ensino fundamental menor, maior e
ensino médio, no período dos anos 2014/2015. Após as análises e discussões dos dados colhidos, as
principais constatações foram: a) A partir das intervenções do PIBID, os acadêmicos passaram a
entender melhor o verdadeiro significado da docência, bem como seu papel perante a educação
básica; b) Os acadêmicos desenvolveram consciência de competências técnicas necessárias para o
exercício docente; c) O PIBID age como instrumento fortalecedor da construção da identidade
docente; d) O recebimento de bolsa auxílio é, para muitos acadêmicos, uma garantia de continuidade
nos estudos e permanência no curso até o fim da graduação.

abstract

To identify the contributions of the Institutional Program for Teaching Initiation Scholarships
(PIBID) in the initial teacher education according to the scholarship of the Physical Education
subproject of the Federal University of Sergipe. We had as research field the subproject PIBID in the
area of &8203;&8203;Physical Education of the Federal University of Sergipe. Thirty-one fellows
belonging to the axes I and II contributed to the research, which correspond to the pedagogical
intervention in lower, higher and secondary education, in the years 2014/2015. After analyzing and
discussing the data collected, the main findings were: a) From the PIBID interventions, academics
began to better understand the true meaning of teaching as well as its role in basic education; b) The
students developed awareness of technical skills necessary for the teaching exercise; c) PIBID acts as
a strengthening instrument for the construction of the teaching identity; d) The receipt of the
scholarship is, for many scholars, a guarantee of continuity in studies and permanence in the course
until the end of the undergraduate degree.

RESUMEN

Identificar las contribuciones del Programa Institucional para Becas de Iniciación Docente (PIBID)
en la formación inicial del profesorado de acuerdo con la beca del subproyecto de Educación Física
de la Universidad Federal de Sergipe. Tuvimos como campo de investigación el subproyecto PIBID
en el área de Educación Física de la Universidad Federal de Sergipe. Treinta y un becarios
pertenecientes a los ejes I y II contribuyeron a la investigación, que corresponde a la intervención
pedagógica en educación inferior, superior y secundaria, en los años 2014/2015. Después de analizar
y discutir los datos recopilados, los principales hallazgos fueron: a) A partir de las intervenciones de
PIBID, los académicos comenzaron a comprender mejor el verdadero significado de la enseñanza,
así como su papel en la educación básica; b) Los estudiantes desarrollaron conciencia de las
habilidades técnicas necesarias para el ejercicio de enseñanza; c) PIBID actúa como un instrumento
de fortalecimiento para la construcción de la identidad docente; d) La recepción de la beca es, para
muchos académicos, una garantía de continuidad en los estudios y permanencia en el curso hasta el
final de la licenciatura.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

A Educação Física (EF) brasileira nos últimos tempos tem promovido grandes discussões acerca da
temática da formação docente, principalmente pós Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira de
nº 9.394/96 (LDB/96), qual decreta a EF como um componente curricular obrigatório da educação
básica, tal lei trouxe novos desafios para essa área do conhecimento no que diz respeito ao seu
reposicionamento no âmbito escolar.

Esse debate possui diferentes entendimentos em seu percurso como na perspectiva do pesquisador
José Pereira de Melo (2006), para este autor os caminhos para saber o que a EF deve ensinar na
escola são diversos, mas temos investido na cultura de movimento como critério organizador desses
caminhos. Para isso dispomos de um acervo de manifestações corporais já incorporadas pela EF,
como é o caso do esporte, das lutas, dos jogos, da dança e de outros que fazem parte do mundo
vivido dos alunos e poderão ser formalizados na escola.

Dentro da problemática da formação profissional do professor de EF, temos ainda como vertente as
dificuldades do exercício da docência presente no dia a dia dos professores, não apenas da EF, mas
de todas as outras disciplinas da grade curricular da educação básica, nesse sentido o governo federal
tem criado programas e planos direcionados aos docentes ainda em processo de formação, tendo
como objetivo elevar o padrão de qualidade na formação dos professores das escolas públicas na
educação básica em todo território nacional.

Um exemplo desses programas é o PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência, criado em 2007 com a finalidade de valorizar o magistério e apoiar estudantes de
licenciaturas das instituições públicas e comunitárias. Sem fins econômicos, o projeto está voltado
para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica.
Financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o
programa concede bolsas para alunos das licenciaturas.

Nesse sentido, as diferentes licenciaturas abraçaram a causa, se envolveram nos programas que
procuram formar profissionais para o seu tempo, sua realidade concreta, a exemplo do curso de EF
da Universidade Federal de Sergipe que ingressou no programa na perspectiva de construir uma
mudança na visão das aulas de EF deixadas pela lei 5.692/71[1], onde as aulas dessa disciplina eram
vistas exclusivamente práticas, sendo idealizadas apenas como atividade extracurricular diferente da
LDB nº 9.394/96, que compete na estrutura desse componente curricular, conteúdos sistematizados
obedecendo as mesmas exigências das demais disciplinas curriculares. O subprojeto Educação Física
PIBID/UFS, procura definir uma nova configuração do profissional docente desta área. Segundo
Santos et al. (2008):

A Educação Física como componente curricular exige um novo pensar e um
novo agir de seus professores, no intuito de dar sentido às práticas
pedagógicas e às aprendizagens delas decorrentes. Tal atitude permite o
surgimento de um novo olhar para a Educação Física, e possibilita, dentre
outras coisas, sua valorização e consolidação pelo desenvolvimento de
conteúdos que contribuem para o pleno desenvolvimento do sujeito
(SANTOS et al., 2008, p. 6).

Assim sendo, o subprojeto/PIBID em Educação Física da UFS, segue a seleção dos conteúdos dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997), que trazem diretrizes para os conteúdos e formas
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de abordá-los pedagogicamente na Educação Física escolar, tal proposta levará o futuro professor
apropriar-se de conhecimentos que justificam a presença e a importância da Educação Física na
escola.

Dentro desse contexto e na condição de acadêmico e participante como bolsista do PIBID, nasceu o
interesse em estudar e analisar as consequências das ações do referido programa na formação inicial
docente.

1.2 PROBLEMA

O que dizem os licenciados bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID) Educação Física/UFS acerca das contribuições deste programa para formação inicial
docente?

1.3 OBJETIVO

Identificar as contribuições do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) na
formação inicial docente nos dizeres dos bolsistas do subprojeto Educação Física da Universidade
Federal de Sergipe.

1.4 JUSTIFICATIVA

A presente proposta de pesquisa emergiu da nossa própria experiência como bolsistas no Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), onde pudemos participar de várias palestras
e oficinas formativas, além do primeiro contato como docentes numa sala de aula, esta que será
nosso futuro ambiente de trabalho, local aparentemente tão pequeno em sua estrutura física, porém
imenso se levarmos em consideração à complexidade de cada diversidade sociocultural existente em
cada classe escolar. O desafio da docência é exposto de forma que todos os meios procurados para
estarmos preparados a essa realidade nunca será o bastante, pois a constante mudança no modo de
vida da sociedade transforma também os caminhos da educação de seus indivíduos.

Nosso estímulo à pesquisa se faz também, por se tratar de um programa que tem em seus objetivos
dar oportunidade de melhor formação aos futuros professores da educação básica, consequentemente
a sociedade em geral terá uma melhor educação escolar proveniente desses profissionais formados e
capacitados pela mediação do projeto PIBID. Do mesmo modo buscando a mudança e
descaracterização do relato de muitos recém-formados em licenciatura de que o curto período do
estágio supervisionado não foi suficiente para conhecer o ambiente de trabalho, deixando a desejar
seu processo de formação, como também por não terem um acompanhamento mais presente dos
professores supervisores, uma vez que, ser docente na prática é mais complexo que na teoria.

Ao se tratar da Educação Física Escolar, torna-se mais desafiador a proposta do subprojeto
PIBID/UFS, uma vez que essa área do conhecimento vem passando por diversas transformações ao
longo de sua história. Ao se tornar componente curricular obrigatório da educação básica, tem
exigido uma nova postura de seus professores, no intuito de dar sentido às práticas pedagógicas e às
aprendizagens delas decorrentes (SANTOS, 2008). Nesta proposta a Educação Física reconfiguraria
sua imagem ligada ao esporte e passaria a ser vista com olhos que realmente admitem a ela, agente
principal da Cultura Corporal do Movimento.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/contribuicoes_do_pibid_na_formacao_inicial_do_docente_para_o_comp.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.4-19,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



2. NOVAS PERSPECTIVAS PARA FORMAÇÃO DOCENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA

A partir da década de 1990 houve um significativo interesse por parte de pesquisadores da área
educacional a investigar sobre formação docente, os diversos estudos têm levado a reflexões críticas
de que no Brasil a formação docente vem seguindo um modelo formativo baseado em tendências
técnicas próprias da formação acadêmica tradicional, modelo esse, que foi identificado por Ramalho,
B. L.; Nuñez, I. B.; Gauthier, C. (2004) como MHF (Modelo Hegemônico da Formação), esse
modelo trata-se de um processo formativo fundamentado no racionalismo técnico, fundamentado no
treinamento de habilidades conceituais distante do objeto da profissão, nesse caso a escola.

Segundo esse modelo formativo o papel do professor é minimizado pelo fato do mesmo ser
considerado um simples executor/reprodutor, sem autonomia de intervenção, consumidor de saberes
construídos pelos pesquisadores das diferentes áreas do conhecimento. Segundo Perrenoud et al.
(2001), os cursos de licenciaturas precisam de uma nova configuração, pois estão sendo
demasiadamente dotados de teoria, e acabam deixando lacunas em todo processo formativo.

Segundo os estudos feitos pelo pesquisador António Sampaio da Nóvoa, tal modelo de formação
docente apresentado por Ramalho, B. L.; Nuñez, I. B.; Gauthier, C. (2004), não nos cabe mais, uma
vez que a pedagogia tradicional era baseada nos conhecimentos e na transmissão dos conhecimentos.
Porém houve uma grande ruptura provocada pela pedagogia moderna ao colocar os alunos no centro
do sistema, ou seja, os conteúdos não seriam o principal objetivo para o sistema educacional, mas
sim a formação do sujeito. Para Nóvoa (2006), a pedagogia moderna precisa ser reinventada na
sociedade contemporânea. Não se trata de centralizar as ações na escola nem nos conhecimentos,
nem nos alunos, a educação deve concentra-se na aprendizagem. De qualquer maneira a
aprendizagem remete aos alunos e conhecimentos a eles passados, porém o foco na aprendizagem
provoca o seu desenvolvimento, o seu bem-estar como sujeito ativo.

Para De Alba (1993) apud Ramalho et al. (2004), o currículo de formação de professores incide de
aspectos estruturantes do âmbito social amplo, de contexto socioeconômicos e culturais em que se
encontra a sociedade, como por exemplo, a globalização injusta e excludente, o predomínio da lógica
do mercado, o aumento da desigualdade, o impacto de novas tecnologias. Essa característica
diversificada da sociedade torna maiores os desafios e dificuldades de uma formação profissional
docente.

A formação de professores nos dias atuais requer pensar um currículo solido, que contemple as
principais competências a eles exigidas, não se trata de um simples treinamento prático do sujeito.
Esse profissional deve dominar conhecimentos de como se desenvolve a aprendizagem e as relações
que a compõem, como por exemplo o sujeito e o meio a que ele pertence, desse modo a criança não
chega “vazia” na sala de aula, mas cheia de experiências e vivências adquiridas em meio social, na
família, na igreja, no bairro onde mora, como também através das mídias, muito fáceis de serem
acessadas hoje em dia. Todo esse meio diversificado vivido fora da escola, tem exigindo do
professor mais preparo no sentido de capacitação e estudos voltados para o universo do ensinar,
assim, para melhor lidar com tamanha diversidade de costumes, realidades, comportamentos e
situações-problemas que venham a surgir (TARDIF, 2011).

Tardif (2011), expõe que se os saberes do docente em sala de aula forem comparados com os saberes
de um trabalho técnico, facilmente será declarado contraditório, pois o ensino em sala de aula se
desenvolve num contexto de várias interações que representam condicionantes diversos na sua
atuação. Estes são problemas reais variáveis e diversificados, porém sem uma ação imediata como o
trabalho do técnico que tem seu modelo de atuação exato sem haver alterações no fenômeno. Com o
docente é diferente, pois em seu trabalho cotidiano os condicionantes aparecem relacionados a
situações concretas que não são possíveis de definições pré-estabelecidas e fáceis de serem acabadas,
porém, há por parte destes profissionais a capacidade de enfrentar situações imprevisíveis,
transitórias e variáveis.
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2.2 NOVAS CONFIGURAÇÕES PARA O COMPONENTE CURRICULAR EDUCAÇÃO FÍSICA

Desde sempre, caracterizada por sua função extraclasse, a EF é apresentada como prática atrelada à
importância de se ter um corpo saudável para sustentar a atividade intelectual, a mesma passou
longos períodos com atenção voltada para área das ciências naturais, visando somente à parte
biológica do ser humano.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB, nº 9.394 no dia 20 de dezembro de 1996
(BRASIL/96), promoveu um avanço importante para a Educação Física Escolar, quando em seu
artigo 26, parágrafo §3º, promove a Educação Física como componente curricular[2] obrigatório
colocando-a em uma base nacional comum aos outros componentes curriculares: “§ 3º A Educação
Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da Educação Básica,
ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos
noturnos” (BRASIL, 1996).

A partir dessa lei a área da EF passou a se organizar tanto dentro como fora das escolas, permitindo
assim o surgimento de um novo olhar para a área, possibilitando a valorização de seus profissionais e
sua especificidade enquanto disciplina curricular, de modo que os mesmos deveriam impor posturas
igual as demais disciplinas, como o desenvolvimento de sistematizados conteúdos que pudessem
contribuir para o pleno desenvolvimento dos alunos, ajustando-se às faixas etárias e às condições da
população escolar.

Para isso, os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs/97, apontaram diretrizes para os conteúdos e
formas de abordá-los pedagogicamente na Educação Física Escolar, deixando salvo as características
socioculturais de cada região do país. Santos et al. (2008) aponta que “A partir da LDB/96 e dos
PCNs/97 os componentes curriculares devem orientar suas ações pedagógicas contemplando as três
dimensões dos saberes, quais sejam: atitudinal, procedimental e conceitual”.

A EF como componente curricular da educação básica, faz com que o profissional formado nessa
área passe a enxergar o seu aluno como um todo, sem fragmentação do corpo, um ser que possui
pensamentos, vontades, sentimentos, e cultura, passando a valorizar o corpo e amente deste
indivíduo. No entanto, ainda hoje, muitos professores insistem em tratar a disciplina como mera
prática extracurricular, onde um simples queimado ou o famoso “Rola a bola” predominam durante
as aulas.

A Educação Física é definida hoje como componente curricular obrigatório da educação básica e
apresentada como área do conhecimento da Cultura Corporal de Movimento, a mesma deve cuidar
não só do corpo biológico, como também da mente do sujeito/aluno levando em conta aspectos
psicossociais, formando assim o cidadão de forma integral. Para Neto (2013), a Educação Física
Escolar hoje não cuida do corpo como algo mecânico, visando apenas o desenvolvimento do aspecto
físico, independentemente dos demais como se caracterizava em décadas atrás, mas sim na
perspectiva de sua relação com os outros sistemas: o mental, o emocional, o estético, o religioso
entre outros.

Mesmo depois das diversas mudanças ocorridas na Educação Física Escolar, ainda consolidados com
a LBD/96 e os PCNs/1997, são evidentes diversos casos de professores que ainda incrédulos para a
mudança, agindo contra a ética, usam das aulas de EF para desenvolver atividades que não mais cabe
à área, acreditamos ser um conjunto de ações em função do seu passado: treinamento esportivo;
somente aulas práticas sem significado e nem discursões, uma verdadeira prática pela prática.
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De fato a Educação Física Escolar não se resume a essas simples atividades reprodutivas. Segundo
Neto (2013), a mesma deve ser compreendida como uma disciplina que introduz e integra o aluno na
Cultura Corporal do Movimento, alinhando-se aos objetivos educacionais, facilitando e promovendo
a educação do corpo e movimento para a diversidade, formando o cidadão que vai reproduzi-la e
transformá-la, instrumentalizando-o para usufruir dos jogos, dos esportes, das danças, das lutas e das
ginásticas em benefício de sua qualidade de vida e consequentemente contribuindo com o
desenvolvimento do indivíduo nas demais disciplinas.

2.3 O PROJETO PIBID E A VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO DOCENTE

A formação inicial de professores para a educação básica tem sido discutida como uma das principais
ferramentas para a melhoria da qualidade educacional do país, deste modo, o governo federal
brasileiro tem proporcionado programas e planos direcionados aos docentes ainda em processo
formativo, objetivando elevar o padrão de qualidade da formação dos professores das escolas
públicas da educação básica no território nacional.

Dentre vários projetos, encontra-se o PIBID[3] - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência, criado e lançamento na primeira chamada pública MEC/CAPES/FNDE no 01/2007,
publicado no DOU (Diário Oficial da União), em 13 de dezembro do ano 2007 com a finalidade de
valorizar o magistério e apoiar estudantes de licenciatura plena das instituições públicas (federais,
estaduais e municipais) e comunitárias, sem fins econômicos, de educação superior.

O PIBID, voltado para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a
educação básica é financiado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior), que concede bolsas a alunos de licenciatura participantes dos subprojetos divididos por
área de formação, desenvolvidos por IES (Instituições de Educação Superior) em parceria com
escolas de educação básica da rede pública de ensino. Sendo dividido por subprojetos (áreas de
atuação) que promovem a inserção dos graduandos em licenciatura no contexto das escolas públicas
para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da IES e de um
professor da escola (FUNDAÇÃO CAPES, 2008).

De acordo com a Lei nº12.796/2013, o PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência) torna-se mais uma política pública em prol da educação do país:

Se estabelece como uma política pública que vem somar às inúmeras
experiências inovadoras produzidas pelos vários atores sociais ligados à
educação. Tendo a missão de incentivar e qualificar a formação de futuros
docentes para atuarem na Educação Básica, o PIBID pretende equacionar os
subprodutos derivados da elevada estratificação educacional do Brasil,
diminuindo os reflexos que são mediados pela diferença econômica, social e
cultural. Esse programa propicia a integração dinâmica da educação superior
com a educação básica, focando o ato de aprender e ensinar como eixo
norteador do processo construtivo do saber (PIBID, 2014, p. 53).

Nesse sentido o PIBID vem proporcionando aos futuros docentes a participação em experiências
metodológicas, tecnológicas e práticas pedagógicas de caráter inovador e interdisciplinar buscando a
superação de problemas no processo ensino-aprendizagem. Para o MEC (Ministério da Educação),
“A dinâmica da aproximação do licenciando à escola pública, gera um ambiente positivo para a
criação de soluções referente a sua formação, onde todos os envolvidos são beneficiados”.

Levando em consideração as próprias particularidades do exercício da docência, tal ação
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desenvolvida pelo Projeto PIBID, trata-se de oportunizar aprendizagens diversas e possibilidade de
ampliação sobre a prática pedagógica através do contato com os conteúdos, metodologias e contexto
real de trabalho.

Nesse sentido o PIBID tem sido uma aposta do governo federal para promover uma mudança de
cultura da formação de professores no Brasil, por envolver ações em prol da valorização e do
reconhecimento das licenciaturas, assim buscando um estabelecimento de um novo status para os
cursos de formação e como política de incentivo à profissão de magistério. Além do mais, o
programa tem por objetivo estimular a docência pelo fomento de ações a serem desenvolvidas nas
escolas públicas da educação básica por alunos das licenciaturas em conjunto com os professores
dessas instituições e os docentes das universidades (PAREDES; GUIMARÃES, 2012).

Se tratando especificamente do subprojeto Educação Física PIBID/UFS, um dos seus objetivos
específicos é a sistematização da Educação Física Escolar, a partir da aplicação de conteúdos
propostos para esse componente curricular, baseando-se principalmente no livro “Proposta de
Sistematização de Conteúdos para a Educação Básica: componente curricular Educação Física”
(2008), elaborado pelos próprios professores do Departamento de Educação Física da UFS.

Seguindo esta proposta, a EF deixa de ser uma técnica aplicada, antes desempenhada através da
prática pela prática, para firmar-se como elemento dentro do processo educativo, onde os valores/fins
da educação formal e seus respectivos objetivos estendem-se para a formação do homem, em
dimensão pessoal e social, envolvendo-o como uma unidade em relação mútua com a realidade
social.

3. METODOLOGIA

3.1 Tipo de Pesquisa

Tivemos como propósito em nosso trabalho identificar, na perspectiva dos próprios bolsistas, quais
as ações e estratégias utilizadas pelo subprojeto de Educação Física do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) durante os anos 2014 e 2015 que pudessem contribuir para a
formação de futuros docentes para o componente curricular Educação Física.

Neste sentido este estudo justifica-se como de abordagem do tipo qualitativa de cunho descritiva,
para Rudio (1980), “pesquisa descritiva está interessada em descobrir e observar fenômenos,
procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-los.” Esse tipo de pesquisa deseja conhecer a
natureza do fenômeno, sua composição, processos que o constituem ou nele se realizam.

3.2 Campo de Pesquisa e Colaboradores

Tivemos como campo de pesquisa o subprojeto do PIBID na área de Educação Física da
Universidade Federal de Sergipe, onde possui três eixos de atuação sendo divididos da seguinte
forma: Eixo I, que concentra seus estudos e atuação voltado para a operacionalização da Educação
Física como componente curricular na educação infantil e ensino fundamental menor; Eixo II,
voltado para Educação Física como componente curricular no ensino fundamental maior e ensino
médio; por fim o Eixo III, com estudos voltado para projetos esportivos na escola.

Ao utilizarmos nosso instrumento de coleta de dados, conseguimos alcançar 31 voluntários, dentro
de um total de 46 bolsistas PIBID/Educação Física – UFS, pertencentes aos eixos I e II, que
corresponde a intervenção pedagógica no ensino fundamental menor, maior e ensino médio, no
período dos anos 2014/2015.
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3.3.1 Caracterização dos Sujeitos Colaboradores da Pesquisa

Participaram como voluntários de nossa pesquisa 31 (trinta e um) bolsistas, sendo 18 (dezoito) do
gênero feminino, 13 (treze) do gênero masculino.

No momento de aplicação do questionário 14 (quatorze) destes 31 (trinta e um) bolsistas estavam
cursando o 6º (sexto) período da graduação, 9 (nove) cursando o 4º (quarto) e 8 (oito) cursando o 2º
(segundo) período.

Quanto ao temo de participação no programa, 11 (onze) tinham um ano de participação; 4 (quatro)
tinham 2 (dois) anos; 14 (quatorze) entrevistados tinham 2 (dois) anos e meio no Programa; 2 (dois)
entrevistados declararam ter passado 3 (três) anos no PIBID (gráfico 1).

3.4 Instrumentos de produção de Dados

Foi utilizado como instrumento para produção dos dados um questionário misto, segundo Gil (2008,
p. 123), o mesmo é elaborado utilizando de perguntas abertas, conhecidas como “subjetivas”, ou
seja, aquelas em que a resposta é apresentada textualmente e de forma livre, dando maior liberdade
de resposta, e com perguntas fechadas cujas respostas são definidas em meio a alternativas
previamente estabelecidas, conhecidas com questões “objetivas”.

O objetivo da utilização do questionário foi à obtenção de fatos para uma análise mais objetiva e
clara da situação referente ao que dizem os licenciados bolsistas do PIBID Educação Física/UFS
acerca das contribuições deste programa para a sua formação inicial docente.

Para tanto, o referido instrumento foi composto de 13 questões, sendo 12 destas fechadas e 1 questão
aberta (ver apêndice I, pág. 64). Tivermos como propósito obter informações que vão desde os
aspectos relacionados ao interesse pelo curso de EF, passando pelos motivos que mais influenciaram
cada acadêmico entrar no programa, e o que esperavam com seu ingresso, chegando a perguntas
relacionadas sobre quais foram as ações processuais tomado pelo PIBID que estiveram diretamente
ligadas ao processo de formação dos futuros docentes. No tocante a questão aberta, tivemos como
objetivo buscar a compreensão dos participantes acerca da livre expressão no que diz respeito a sua
percepção diante da contribuição do PIBID na construção de sua identidade docente.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste momento faremos a apresentação e discussão dos elementos que obtivemos com a aplicação
do instrumento de coleta de dados, o mesmo consistiu em um questionário composto de 13 itens,
aplicado junto aos 31 sujeitos colaboradores da pesquisa.

No tocante as primeiras questões do nosso questionário, tiveram o propósito de conhecer o perfil dos
acadêmicos em tempo de envolvimento e motivações ao entrar no PIBID.

Na questão em que perguntamos o porquê da escolha do curso de licenciatura, tivemos como
pretensão reconhecer se o acadêmico, ao entrar no curso de licenciatura, tinha clareza acerca da
especificidade do curso, bem como se ele tinha conhecimento sobre o papel docente da educação
básica e sua função social.

De acordo com os dados apresentados, percebemos uma distribuição das respostas em diferentes
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frentes de intenções, dentre elas a que teve maior predomínio foi o desejo de atuar no magistério,
onde 9 bolsistas responderam que escolheram a licenciatura pelo desejo de atuar no magistério. Além
dessa justificativa foram apresentados outros motivos, que vão desde contribuição para sociedade (7
bolsistas responderam sendo uma forma de contribuir com a sociedade o motivo de escolherem a
licenciatura); maiores oportunidades de trabalho (3 bolsistas responderam sendo essa a motivação);
relação candidatos/vaga (3 bolsistas responderam que escolheram a licenciatura por ser um curso
menos concorrido, assim teriam mais chance de ingressar); entre outros.

Diante do revelado acima, pudemos identificar que os dados obtidos aproximam-se com a pesquisa
desenvolvida por Márcia Regina F. de Brito (2007), “ENADE 2005: perfil, desempenho e razão da
opção dos estudantes pelas licenciaturas”, que junto a sujeitos participantes do ENADE/2005
tiveram como propósito identificar a razão da opção dos estudantes pelos cursos de licenciaturas. A
pesquisadora obteve o seguinte resultado: 56,8% dos concluintes e 52,8% dos ingressantes
afirmaram ter escolhido um curso de Licenciatura porque querem, ou seja, desejam ser professores.
Tais resultados, tanto da pesquisa da Márcia Regina quanto a nossa nos leva a acreditar que ao
optarem por um curso voltado a formação de professores, os alunos têm uma ideia aproximada de
que a atuação do licenciado envolve o universo escolar, o trabalho no magistério.

Por outro lado, na condição de pesquisador e de acadêmico no curso de Licenciatura em Educação
Física faço aqui uma reflexão, não para discordar de maneira veemente do conjunto apresentado nas
respostas dos pesquisados, mas para refletir se de fato o estudante, ao optar pelo curso, tinha
conhecimento do que vem a ser o exercício docente para já anunciar que naquele momento o
interesse seria pelo magistério? Tinha noção das atribuições e desafios que é atuar no magistério?

Contudo, percebemos através de nossa análise que o PIBID auxilia na construção da clareza do que é
ser docente, a exemplo da fala do entrevistado B20 – “Acredito que os professores que nos
orientaram no projeto, fizeram-nos acreditar que poderíamos ser melhores a cada dia.
Mostraram-nos não recair na ideia de que tudo está perfeito e não temos nada a melhorar, pois o
exercício de ser professor é resolver situações-problemas a cada dia e instigar os nossos alunos a
encontrar através das nossas aulas um caminho que o leve a ser um cidadão esclarecido e
conhecedor de uma diversidade de práticas corporais através do contato e vivência do
conhecimento perpassado pela Cultura Corporal de Movimento”.

Durante o curso de graduação sempre fomos instigados a participar de grupo de pesquisa, realizar
publicações, projetos de extensão, etc., visando horas complementares a nossa graduação. Sabendo
disso, propomos aos entrevistados enumerar em ordem de importância as três principais motivações
que instigaram a participar do PIBID.

Ao analisarmos essa questão percebemos que as respostas da mesma estão concentradas
predominantemente em três aspectos fundamentais, os acadêmicos são motivados para participar do
PIBID em busca de experimentar o exercício da docência; praticar as teorias aprendidas na
universidade e o recebimento de bolsa auxílio. Na verdade são apenas duas, uma vez que colocar em
prática as teorias aprendidas e experimentar a docência trata-se de uma mesma justificativa, assim os
dois grandes motivos são: o exercício da docência e a busca pelo o recurso financeiro (bolsa).

Tais respostas vão ao encontro do que os autores têm apontado acerca de um pilar fundamental para
a melhoria da formação de professores no Brasil. Segundo Perrenoud et al. (2001), os cursos de
licenciaturas precisam de uma nova configuração, pois estão sendo demasiadamente dotados de
teoria, e acabam deixando lacunas em todo processo formativo.

Devemos ter em mente que tudo isso deve estar ligado diretamente com o contexto que se vai
trabalhar. Como sabemos, o grande segmento de empregabilidade do professor no Brasil é trabalhar
na educação pública, através de concursos públicos que garantam estabilidade financeira e melhores
salários para aqueles que almejam. Por outro lado, o contexto da escola pública é mais complexo do
que muitos imaginam, devido o fracasso escolar, que segundo Solange (2008), “está relacionado ao
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não entendimento dos objetivos da escola pública por parte dos educadores, como também de pais e
alunos”. Não entender o real sentido da educação básica desencadeiam ações isoladas tanto no
contexto escolar como no contexto social e familiar, o que as tornam ineficazes.

Outra motivação mais apontada pelos entrevistados foi o recebimento da bolsa auxílio[4], não
podemos desconsiderar que a maioria dos estudantes das licenciaturas vêm de famílias
socioeconomicamente menos favorecidas, assim como aponta Gatti (2010), o recebimento de bolsa
para estes indivíduos trata-se de uma garantia à permanência universitária.

Compreendido os aspectos que motivaram os acadêmicos participar do PIBID, passamos para outra
indagação. Agora referentes aos tipos de atividades os bolsistas esperavam realizar ao ingressar no
PIBID, isso levando em conta o grau de conhecimento dos mesmos no momento de entrada no
programa.

As principais respostas apresentadas pelos entrevistados foram: Auxiliar os professores nas
intervenções pedagógicas; Observar a prática pedagógica do professor; Planejar, executar e
avaliar atividades junto com o professor. Esses três pontos se resume em apenas um, ‘praticar
aspectos do exercício docente’.

De acordo com os dados apresentados nesse questionamento, torna clara a coerência entre as
respostas dessa e da questão anterior, como também o que foi vivenciado pelos bolsistas ao longo do
programa. Quando os alunos apontam que a principal motivação em participar no PIBID é pôr em
prática aspectos do exercício da docência, paramos para questionar se no próprio curso de graduação
aspectos da TEORIA-PRÁTICA não é contemplado.

De fato, para o exercício da docência é preciso que o profissional possua alguns domínios e saberes
técnicos-metodológicos, quais o pesquisador Maurice Tardif (2011) chama de “saberes
experienciais”. Estes saberes não se encontram sistematizados em regras ou teorias, são saberes
adquiridos na prática e formam um conjunto de representações a partir das quais os professores
interpretam, compreendem e orientam sua profissão e sua prática cotidiana em todas suas dimensões
(p. 49). O PIBID tem ajudado nesse processo, tendo em vista que um de seus objetivos é levar o
acadêmico desde cedo para o ambiente escolar.

Uma vez sabendo da necessidade que os professores devem possuir saberes específicos para o
exercício da profissão, perguntamos aos entrevistados se tal programa o auxiliou a discernir sobre
qual o papel docente na educação básica. Todos os entrevistados responderam positivamente “SIM”

Diante do resultado, paramos para refletir se realmente as falas dos entrevistados estariam
condizentes com o verdadeiro papel do professor na educação básica.

Acredito que há clareza por parte dos entrevistados sobre a finalidade da educação básica, uma vez
que segundo a Lei nº 9.394 LDB/96, “a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho”.

Quando se considera sendo esta a finalidade da educação básica pressupõe o que Arendt (2000) apud
González (2012) defende sendo o papel da educação:

Apresentar o mundo às novas gerações, ‘tentando faze-las conscientes (...) de
sua relação e ligação com as outras gerações, passadas e vindouras’. Ela
realiza, então uma dupla tarefa: preserva o patrimônio cultural (a tradição
corporificada no legado cultural) e instrumentaliza a geração presente para
preservar a novidade de seu mundo (p. 14).
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O PIBID surge como fortalecedor da construção da identidade docente, quando o mesmo
potencializa os acadêmicos a compreender o papel da educação básica, sendo o meio que leva o
indivíduo a entender parte da funcionalidade do mundo cultural. Sua dinâmica e sua organização
requer a figura do docente, que através do seu exercício não se restringe necessariamente ao
conteúdo pelo conteúdo, mas a relação entre o conteúdo e o contexto (projeto de sociedade, e de
cidadania que se quer construir). Conforme Leite e Giorgi (2004) apud Leone (2012), já não é
suficiente ensinar aos educandos somente a ler, a escrever e a contar. É necessário que os docentes
saibam lidar com o processo formativo de seus alunos em suas várias dimensões, para além da
cognitiva, envolvendo a dimensão afetiva, a das diversas linguagens, da estética, da ética, da
educação dos sentidos e dos valores universais.

Também foi perguntado aos entrevistados se o PIBID havia lhes fornecido subsídios suficientes para
a formação inicial docente para a educação básica.

Diante dos dados apresentados, o que pudemos perceber foi uma afirmação do que os entrevistados
já haviam apontado em respostas de questões anteriores, aspectos relacionados a caracterização do
PIBID como meio que forneceu treinamento e capacitação para o trato pedagógico desses durante as
intervenções do projeto nas escolas atuantes. A partir disso, constamos também a necessidade de
uma formação que possibilite grande ênfase na relação formação e contexto, através da prática do
exercício docente no contexto em que os mesmos irão atuar.

.

Segundo Carveiro (2007):

A formação em contexto se valorizam os processos participativos onde os
educadores se formam e se desenvolvem interagindo com os seus pares, num
exercício de partilha de experiências, troca de conhecimentos, descoberta de
saberes comparticipada e comprometida com um projeto de transformação
individual e coletivo ou institucional (p. 24).

Todavia, notamos na fala dos entrevistados a efetivação da proposta do PIBID precisamente na
formação destes, uma vez que o programa tem por finalidade a promoção da iniciação à docência dos
futuros professores; a inserção dos 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; bem como a contribuição para a
articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das
ações acadêmicas nos cursos de licenciatura entre outros (Portaria CAPES nº 260, 30.12.2010).

Dando continuidade à análise dos dados colhidos através da aplicação dos questionários, chegamos a
um bloco de questões que buscou observar a contribuição do PIBID na instrumentalização didática
para exercício docente. O PIBID forneceu base para articulação entre teoria e prática necessárias à
formação inicial docente? Ajudou a saber planejar aulas de forma que a prática docente tivesse
articulada com um planejamento sistematizado? Ajudou a lidar com diferentes turmas e os
diferentes perfis de aluno?

De acordo com os dados apresentados, levando em conta o surgimento de respostas “Sim, porém
insuficiente”, notamos que nenhuma das questões desse bloco foi apresentado “Não” como resposta.
Deste modo, acreditamos que o PIBID forneceu articulação entre teoria, prática e as diversas
habilidades exigidas aos professores.
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B24 - “Foi possível vivenciar de perto a experiência pedagógica. Onde
observamos, planejamos e colocamos em prática, sempre acompanhado por
um professor o exercício da docência, pois para toda profissão a prática é
que lhe dá maior segurança de atuação.”

Em consideração a fala citada, notamos que o PIBID teve papel importante no que diz respeito à
inserção dos acadêmicos na escola, ambiente onde puderam aplicar e aprender aspectos relacionado a
didática.

Tratando-se dos aspectos relacionados a didática e especificidade do componente curricular
Educação Física, pudemos entender o PIBID como sendo um meio na busca da mudança de
paradigma, tendo em vista a postura de seus profissionais frente ao compromisso com a educação
básica, visto que essa área do conhecimento vem há tempo passando por transformações, exigindo
um novo pensar e um novo agir dos professores no intuito de dar sentido e significados as ações
pedagógicas destes profissionais ao se trabalhar com os conteúdos da Cultura Corporal do
Movimento (SANTOS et al., 2008, p. 6).

A confiança pedagógica e postura diante uma turma de alunos é fundamental para o trabalho do
professor, pensando nisso a próxima pergunta buscou analisar se com a experiência no PIBID o
bolsista sente-se mais preparado para os desafios que irá encontrar no magistério? Com tal
questionamento obtivemos os seguintes resultados

Dos 31 entrevistados, 29 responderam que “SIM”, apenas outros 2 foram contrários, respondendo
que “NÃO” (não sentem-se preparados para os desafios da educação básica). Dos que responderam
“SIM”, 9 aproximaram suas respostas ao Exercício da profissão, como relata o entrevistado B1 - “A
experiência no PIBID foi de extrema importância para minha vida acadêmica, apontando desafios,
mostrando a realidade da escola pública e como solucionar problemas que aparecerão. [...]”.

Outros 9 (nove) entrevistados aproximaram suas respostas à Confiança pedagógica, observamos as
falas B2 - “O período no PIBID me deu maior segurança em atuar na educação básica e no preparo
pedagógico para enfrentar os desafios da docência”; B4 - “Acredito que o contato com a educação
básica proporcionado pelo PIBID foi um divisor de aguas em minha formação. Hoje me sinto muito
mais preparado e capacitado em atuar”; B9 - “Referente ao tempo que participo do PIBID, me sinto
mais preparado e nas relações com os alunos”.

Por fim, 11 dos bolsistas entrevistados aproximaram suas respostas com Vivência com a diversidade
do cotidiano docente, vejamos as falas B7 – “Porque tive várias experiências com turmas diferentes
e nível de ensino, [...]”; B29 – “De uma certa forma o projeto nos possibilita vivenciar diferentes
contextos, no qual nos fornecem estratégias e algumas medidas que poderemos utilizar para sanar
os desafios no âmbito da educação básica”.

A partir do exposto, acreditamos que as ações do PIBID corroboram com a ideia defendida por
Tardif (2011), quanto à formação inicial docente, segundo o autor a mesma deve ser baseada em
saberes adquiridos através da experiência profissional, uma formação em contato direto com os
professores e com o contexto escolar para assim desenvolver os saberes docentes. Estes saberes não
se encontram sistematizados em regras ou teorias, são saberes adquiridos na prática e formam um
conjunto de representações a partir das quais os professores interpretam, compreendem e orientam
sua profissão e sua prática cotidiana em todas suas dimensões (TARDIF, 2011, p. 49).

Para Costa (2012), “essa compreensão de formação de professores tem favorecido a superação da
racionalidade técnica que vem acompanhando historicamente os cursos de formação inicial de
professores. Ela enseja outra visão de conhecimentos e saberes que exigem outras formas de ensinar
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e aprender, para dar conta da complexidade do cotidiano docente”.

Encerrando nossas discussões, chegamos a pergunta final de nosso instrumento, uma vez que buscou
identificar o possível “impacto” entre realidade mostrada através do PIBID e a profissão que querem
seguir: Qual atuação profissional pretendida após a participação no PIBID e conclusão do curso?

Essa última pergunta, também se referência ao papel do PIBID como sendo fonte esclarecedora do
exercício docente a ponto de ajudar os acadêmicos a discernir e decidir se realmente seria isto que
eles querem seguir. Sua escolha profissional se confirma? Ou se torna transparente a necessidade de
uma mudança de profissão tendo em vista as experiências pedagógicas oportunizadas pelo
programa?

As respostas dos entrevistados a essa questão apontam que as experiências no PIBID
desempenharam um papel decisivo ao clarear as informações e as vivências docentes a ponto de
anunciar se esta é a área de atuação profissional que de fato o acadêmico quer atuar ou se a partir das
experiências vividas no PIBID ele compreende que não tem afinidade com o exercício da docência.

B1 – “A experiência no PIBID foi de extrema importância para minha vida
acadêmica, apontando desafios, mostrando a realidade da escola pública e
como solucionar problemas que aparecerão. E fator decisivo da profissão
que quero exercer”;

B4 – “Acredito que o contato com a educação básica proporcionado pelo
PIBID foi um divisor de aguas em minha formação. Hoje me sinto muito
mais preparado e capacitado em atuar”;

B17 – “O PIBID me deu todo o suporte para exercer o papel docente, a
experiência em vivenciar diferentes anos de ensino com diferentes tipos de
alunos, foi fundamental apara minha formação”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nosso trabalho teve como objetivo compreender as contribuições do PIBID para formação inicial
docente para o componente curricular Educação Física nos dizeres dos próprios bolsistas da
Universidade Federal de Sergipe, uma vez que trata-se de um programa do governo federal criado
em 2007 com a finalidade de valorizar o magistério e apoiar estudantes de licenciaturas das
instituições públicas e comunitárias.

Sem fins econômicos, o projeto está voltado para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de
professores para a educação básica.

Tivemos como campo de pesquisa o subprojeto do PIBID na área de Educação Física da
Universidade Federal de Sergipe.

A pesquisa evidenciou a caracterização do PIBID como meio colaborador na formação inicial
docente, através de ações desenvolvidas que visou formar novos docentes para o componente
curricular Educação Física de maneira a unir teoria e prática. De fato, o PIBID age como fortalecedor
da construção da identidade docente, quando o mesmo potencializa os acadêmicos a compreender o
papel da educação básica e o verdadeiro significado da docência.

Em consideração a Educação Física como componente curricular, o PIBID tem feito um papel
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renovador junto à formação inicial, visto que essa área do conhecimento vem passando por várias
transformações, exigindo novas maneiras de pensar e agir de seus professores perante o
compromisso docente.

Chegamos a compreender que o recebimento de bolsa auxílio, para muitos acadêmicos
principalmente das licenciaturas, é uma garantia de continuidade nos estudos e permanência no curso
até o fim da graduação.

A pesquisa teve algumas limitações no alcance de determinados aspectos que deixaram de ser
discutidos, mas acreditamos que estes aspectos podem servir como objeto de estudo para as próximas
pesquisas que venerem a surgir.

Com tudo, esperamos que através de nossa pesquisa possamos ter contribuído com mais uma ação
que provisoriamente se encerra aqui, porém esperançosos que possa ser continuada por nós ou por
outros que sentirem interesse em estudar e discutir sobre o assunto.

.
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[1] Art. 7º da lei 5.692/71 – Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação
Física, Educação Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de lº e
2º graus, observado quanto à primeira o disposto no Decreto-Lei n. 369, de 12 de setembro de 1969.

[2] Entendemos componente curricular seguindo como “a forma de organização do conteúdo de
ensino em cada grau, nível e série, compreendendo aquilo sobre o qual versa o ensino, ou em torno
do qual se organiza o processo de ensino aprendizagem” (SAVIANI, 1994, p.142).

[3] No ano de 2014 o PIBID concedia 16.715 bolsas, sendo 13.649 para licenciandos; 982 para
coordenadores institucionais e de área e 2.084 para supervisores (professores da educação básica
que atuam no programa); com 124 IES participantes e 1.267 escolas beneficiadas pela ação dos
bolsistas. http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=15944

[4] Cada bolsista recebe uma bolsa auxílio no valor de 400,00/mês, dinheiro vindo de fundos da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.
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