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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as influências e a importância do PIBID 

na formação inicial do licenciando em educação física. Verificamos, a partir de 

entrevistas, os principais aspectos abordados pelos bolsistas e coordenadores do projeto, 

que atuam ou atuaram em pelo menos um ano no Programa PIBID-Educação Física. 

Para a realização da pesquisa foi utilizada uma abordagem qualitativa, já que tivemos o 

objetivo de favorecer a livre expressão dos sujeitos entrevistados. Para que assim não 

fizéssemos a delimitação dos benefícios do projeto na formação dos indivíduos 

pesquisados. O trabalho de campo foi realizado com alunos da UFC, bolsistas do 

projeto. Esses bolsistas atuam ou atuaram nas escolas João Mattos, Martins de Aguiar e 

Adroaldo Teixeira. Ambas as escolas são públicas localizadas do município de 

Fortaleza, CE. Essas escolas vão desde a educação infantil até o ensino médio, 

dependendo da escola. A pesquisa foi realizada no período de 2015.2 e foram 

entrevistados cinco bolsistas que estão atuando, quatro bolsistas que atuaram em anos 

anteriores e são licenciados em educação física, os coordenadores atuais do projeto e a 

coordenadora de área de Universidade Federal do Ceará. Desse modo, a pesquisa 

descritiva seguirá os seguintes passos: 1) Seleção dos participantes colaboradores da 

pesquisa; 2) Convite para participar da pesquisa; 3) realização da entrevista com os 

selecionados e que concordaram em participar da pesquisa; 4) Transcrição das 

entrevistas e devolutiva para os entrevistados; 5) Relato final da entrevista com as 

correções dos entrevistados; 6) Análise das entrevistas para realização da elaboração da 

análise dos dados. Concluímos que o PIBID apresenta grandes benéficos para a 

formação profissional de futuros professores, já que muitos entrevistados apontaram a 

importância de experiências práticas para a formação de licenciados para que assim os 

alunos das licenciaturas possam tanto fazer uma análise crítica a cerca dos conteúdos 

que estão sendo ministrados em suas universidades, como adquirir novos saberes que só 

podem ser vivenciados com a prática. 

Palavras-chave: Pibid; Educação Física; Formação inicial 
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1. TABELA DE SIGLAS 

 

 PIBID: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

 CAPES: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

 IES: Instituições de Ensino Superior 

 UFC: Universidade Federal do Ceará 

 MEC: Ministério da Educação 

 AB: Aluno bolsista 

 PR: Professor formado que já está atuando 

 CO: Coordenador do subprojeto educação física 2014/2015 

 CA: Coordenadora de área de gestão do projeto na UFC 
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2. INTRODUÇÃO 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é um 

projeto financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), que apresenta em seu site como principal objetivo do PIBID inserir os 

discentes de licenciatura na educação básica em parceria com escolas públicas. De 

acordo com os editais lançados esse programa foi criado em 2007, no entanto tinha 

como prioridade as licenciaturas da física, química, biologia e matemática, que eram 

disciplinas onde se tinha uma maior dificuldade no que se refere à escassez de inserção 

de professores na educação básica. No edital de 2009 esse programa começou a 

contemplar outras licenciaturas, como a pedagogia, licenciaturas especiais e 

interculturais. O curso de educação física só foi inserido no projeto partir do edital de 

2011. O PIBID concede bolsas para os alunos de licenciatura das Instituições de Ensino 

Superior (IES) que participam de projetos de iniciação a docência, com o intuito de 

promover uma inserção desses futuros professores no contexto das escolas públicas, 

desde o início de sua formação, onde o mesmo devem adquirir experiências didático-

pedagógicas com a supervisão de um docente da licenciatura na IES e um professor da 

escola.  

O PIBID pode ser considerado uma experiência bastante considerável no que diz 

respeito a formação do licenciado em educação física. Para CRUVINEL (2010) o 

PIBID é hoje uma grande oportunidade para a formação de professores de educação 

física. Esse projeto é além de uma oportunidade de conhecimento real da escola é 

também uma forma de poder conseguir adquirir uma identidade docente prévia, antes 

mesmo de o aluno licenciando ter a oportunidade de vivenciar o estágio, que por muitas 

vezes tem uma carga horária baixa e insatisfatória para que o mesmo seja preparado 

para sua inserção no contexto escolar. 

O meu interesse por estudar esse assunto surgiu pelo fato de estar inserida no 

projeto há aproximadamente dois anos e perceber o quanto essa experiência enriqueceu 

tanto a minha formação, como eu pude observar também o crescimento de colegas no 

que diz respeito a formação acadêmica dos mesmo que foram inseridos no programa na 
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mesma época que eu. Com o PIBID pude conhecer de uma forma intensa o contexto da 

educação básica e assim me preparar melhor para as futuras adversidades que poderão 

vir futuramente quando estiver exercendo minha profissão. O PIBID me deu a 

oportunidade de conhecer diversos públicos dentro da escola, como crianças da 

educação infantil, do ensino fundamental, crianças com necessidades especiais, etc. 

Além de me preparar para o que há de vir, pude ter certeza da profissão que escolhi, já 

que por diversas vezes professores se formam sem conhecer a realidade de sua profissão 

e acabam desistindo da mesma pelo susto do primeiro momento ao inserir-se na escola. 

Além desses aspectos percebi o quanto o aluno que tem a experiência no projeto se 

difere dos alunos que não tiveram a mesma oportunidade, quando nos referimos a suas 

colocações e intervenções nas disciplinas durante a faculdade. 

Por essas e por outras experiências, o Pibid foi um de grande importância para 

minha formação como futura professora. A partir das minhas experiências senti 

interesse de pesquisar como se deu a inserção de outros alunos do curso de licenciatura 

em educação física e como esse projeto afetou a formação deles como futuros 

profissionais da educação. 

Nesse sentido, a questão central que motiva minha investigação é observar e 

compreender de que formas o PIBID influência no processo de formação inicial de 

alunos do curso de licenciatura em educação física da Universidade Federal do Ceará? 

A partir dessa pergunta buscamos investigar como os bolsistas percebem as 

contribuições desse programa para sua formação? Como o currículo da universidade 

agrega estas experiências para a formação dos alunos? Quais atividades estão sendo 

exercidas pelos alunos nos projetos desenvolvidos pelo PIBID? Quais as principais 

dificuldades os alunos enfrentam durante sua permanência no PIBID? Quais as 

diferenças que os alunos que estão inseridos no PIBID têm em relação aos alunos que 

não fazem parte do programa? 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

O PIBID é uma iniciativa da CAPES juntamente com o Ministério da Educação 

(MEC) e um de seus objetivos é incentivar alunos que cursam algum tipo de 

licenciatura atuar principalmente na educação básica e pública, assim ele dá aos alunos 

licenciados a oportunidade de ter contado direto e intenso com as escolas públicas de 

educação básica.  

Esse projeto teve visivelmente uma influência positiva no meu processo de 

formação e no processo de formação de outros colegas, já que além de conhecer de uma 

forma mais intensa o contexto escolar, podemos também, nos familiarizar com as 

dificuldades enfrentadas tanto nas escolas de educação básica, como também, de uma 

forma mais direcionada, como lidar com os problemas que ocorrem no dia a dia dos 

professores que lecionam a disciplina de educação física na escola pública. A partir 

disso me interessei em constatar e compreender as contribuições desse programa na 

formação dos licenciandos que participam dele como bolsistas. 

O processo de formação das licenciaturas em décadas passadas era muito restrito 

e superficial. Recém-graduados, sem nenhuma noção da realidade de uma escola, eram 

considerados totalmente aptos e preparados para serem professores. Isso hoje não se 

aplica mais. A educação tem cada vez mais necessitado de professores bem preparados 

e que já possuam um contato prévio com a escola, para que assim, o profissional já 

tenha se familiarizado e se inserido previamente no contexto da escola. A melhor época 

para o conhecimento do mundo escolar é ainda dentro da universidade, já que é um 

ambiente ainda de formação onde os alunos inseridos dentro das escolas têm a 

oportunidade de relacionar e criticar sua formação como futuro licenciado e discutir os 

problemas encontrados na escola. 

NUNES (2001) aponta que “... a profissão vai sendo construída à medida que o 

professor articula o conhecimento teórico-acadêmico...”, essa afirmação nos faz 

perceber o quanto o PIBID se faz importante no processo de formação do professor, já 

que o mesmo vai poder fazer a relação teoria e prática ainda dentro da academia.  

Esse trabalho demonstrará o quanto o PIBID é uma experiência rica e necessária 

na formação de futuros professores de educação física, para que assim possa 

conscientizar sobre a importância de ações como essa para a melhor construção de uma 

consciência crítica e social de professores, já que o PIBID vai muito além de um 



11 

 

estágio, ele dá a oportunidade de uma melhor formação inicial e de uma identidade 

docente a partir dos conhecimentos adquiridos durante o período de permanência no 

projeto. 

Partimos do pressuposto de que as ações realizadas pelos alunos, durante sua 

passagem pelo programa PIBID, contribuem para uma formação qualitativamente 

diferenciada, ao incorporar a socialização com a prática profissional de uma forma 

supervisionada e guiada por professores mais experientes, o que favorece uma melhor 

ambientação no campo profissional. Por outro lado, a inserção na prática promove ainda 

a potencialidade para refletir sobre os principais problemas que se inserem no início da 

carreira, como por exemplo, a organização dos conteúdos, a relação professor-aluno, a 

realização do planejamento, a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, entre 

outros. 
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4. OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

4.1 Objetivo Geral: 

 

 Analisar as possíveis influências e contribuições do projeto PIBID na formação 

inicial dos alunos de licenciatura em educação física da Universidade Federal do Ceará. 

 

 

4.2 Objetivos específicos: 

 

 Analisar como os alunos do Curso de Educação Física avaliam as experiências 

vividas no Programa PIBID para sua formação inicial; 

 Verificar as principais atividades que são realizadas pelos alunos envolvidos no 

Programa PIBID;  

 Apontar algumas diferenças que os alunos que estão inseridos no PIBID têm, em 

relação aos alunos que não possuem a mesma experiência; 

 Identificar dificuldades encontradas pelos bolsistas durante sua permanência no 

projeto; 

 Verificar o impacto que as atividades do PIBID apresentam em relação ao 

currículo do curso de licenciatura em educação física da Universidade Federal 

do Ceará; 
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5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A desvalorização do professor vem acontecendo no Brasil gradativamente, já 

que a história nos aponta que no século passado os professores eram tratados como 

doutores, talvez pela dificuldade que se tinha para ter acesso à educação. O site revista 

regional aponta que “A desvalorização do profissional da educação não aconteceu por 

acaso no Brasil” isso acontece pela falta de investimentos na área. E ele ainda conclui 

dizendo que nos dias de hoje onde encontramos o maior desafio é na formação e na 

valorização dos nossos professores. 

Vários autores e estudos têm demostrado a desvalorização da docência como 

profissão. Dentre os quais destacamos Esteves(1999), Freitas(1993), Libâneo(1996), 

Santos (2004) e Tardif (2005). Segundo Freitas (1993) a formação do professor não tem 

sido uma área que tem apresentado significado por parte dos próprios educadores que se 

encontram em processo de formação e isto de certa maneira, reproduz internamente, no 

contexto dos próprios cursos de licenciatura, a mesma desvalorização que tem se 

apresentado no cenário social mais amplo. 

Para Nóvoa (2006, p.33): 

Os professores nunca viram seu conhecimento específico devidamente 
reconhecido. Mesmo quando se insiste na importância da sua missão, a 
tendência é sempre para considerar que lhes basta dominarem bem a matéria 
que ensinam e possuírem um certo jeito para comunicar e par lidar com os 
alunos. O resto é dispensável. Tais posições conduzem a, inevitavelmente ao 
desprestígio da profissão, cujo o saber não tem qualquer valor de troca de 
mercado. 
 

Por se perceber essa desvalorização nota-se que cada vez mais temos futuros 

estudantes do ensino superior desinteressados em iniciar cursos de licenciatura e aqueles 

que optam por dar início na vida acadêmica como licenciando por diversas vezes não 

concluem o curso ou até mesmo ao concluir a graduação decidem por não exercê-lo 

como carreira profissional. De acordo com Loureiro “A experiência tem mostrado que 

boa parte dos acadêmicos das licenciaturas abandona o curso, e muitos que concluem 

optam por não atuar na área de formação”.  

Por notar cada vez menos o interesse pela licenciatura, a CAPES criou o 

Programa de Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), como uma 

tentativa política para cessar essa problemática. Este Programa teve como objetivo 

inicial as licenciaturas de matemática, física e química, que eram disciplinas que se 
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tinham menos interessados em lecionar. Após ter êxito com o trabalho nessas matérias, 

o projeto começou a incluir as demais licenciaturas no programa.  

A partir desses estudos me senti interessada em estudar sobre os processos de 

impacto do PIBID na formação inicial dos licenciandos de educação física: 

 

 

5.1. Formação Inicial em Educação Física  

 

Atualmente nota-se o maior interesse dos gestores das Instituições de Ensino 

Superior (IES) pela melhoria da formação inicial das licenciaturas, pois se percebe que 

há alguns anos atrás não se tinha essa preocupação com os cursos voltados para a 

formação de professores. 

Acreditava-se, no passado, que os professores recém-formados na graduação já 

estavam completos. No entanto, com o passar dos anos, e com os avanços das 

tecnologias e das concepções pedagógicas nota-se que o trabalho docente é uma prática 

que está em constante transformação. 

A formação inicial tem como principal aspecto oferecer as bases para a 

construção do conhecimento pedagógico inicial e essencial para o início da prática 

docente. No entanto, por diversas vezes esse conhecimento superficial se apresenta 

insatisfatório, sendo assim se faz necessário cada vez mais que esse profissional busque 

o conhecimento em outros aspectos. 

Para a formação de um professor nos dias de hoje, se considera que o mesmo 

tenha diversos tipos de saberes, que são denominados como “saberes docentes”, sendo 

até mesmo considerado como um saber plural. Esses saberes têm diversas características 

e são de fontes inúmeras. Fiorentini et al. apud Nunes (2001) apresenta a crescente 

tendência para as pesquisas, em nossa realidade, de procurar valorizar o estudo dos 

saberes docentes na formação de professores. Os saberes plurais podem ser adquiridos a 

partir das disciplinas cursadas na faculdade, a partir da prática docente ou até mesmo 

experiências trocadas com os professores de outras disciplinas na escola. 

Ao observar a necessidade desses saberes plurais para a formação dos 

educadores teve-se a preocupação maior com a graduação oferecida pelas IES e para 
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assim, tentar melhorar um pouco as oportunidades de conhecimento da realidade escolar 

oferecidas aos futuros profissionais da educação. 

As novas abordagens pedagógicas que tratam da formação de professores tem 

geralmente apresentado uma das grandes preocupações com a formação dos futuros 

docentes é que os mesmos sejam professores críticos-reflexivos com sua abordagem. 

Perrenoud citado por Locatelli diz que pelo fato das universidades serem lugares de 

práticas reflexivas e pensamentos críticos, deveria ter como tarefa natural a formação 

crítica dos professores.  Essa prática reflexiva sendo estimulada desde a graduação 

nesses alunos e futuros profissionais da área de ensino básico nos faz pensar que possa 

contribuir de forma satisfatória para o trabalho docente. 

Outra grande questão abordada sobre a formação inicial dos licenciandos é 

trazido no trabalho de Silva e krug (2008), onde os mesmos afirmam que “Atualmente, 

em alguns cursos de licenciatura, a aproximação do futuro professor à realidade escolar 

acontece após ele ter passado pela formação “teórica”, tanto na disciplina especifica 

como nas disciplinas pedagógicas.” Com essa observação nota-se que as IES hoje, já 

estão tendo um maior interesse que os alunos que se formam nas licenciaturas tenham 

um contato prévio e mais intenso que os alunos formados anteriormente. Essa 

experiência se mostra bastante necessária, já que com a fundamentação teórica tendo 

sido consolidada em sala de aula, o futuro professor tem as ferramentas básicas para seu 

primeiro contato com a escola, no entanto por diversas vezes esse contato se mostra 

breve, superficial e acontece tardiamente.  

 

5.2. Novo formato das licenciaturas 

 

As licenciaturas hoje tem se mostrado com abordagens e objetivos diferentes 

aquelas trabalhadas anteriormente. Cruvinel et. al. (2010) aborda que as licenciaturas, 

nos dias de hoje, precisam ter em seus currículos uma maior abordagem da pesquisa 

científica. Isso se faz necessário principalmente pela necessidade que a educação 

apresenta do diálogo entre as diversas disciplinas e os diversos saberes. PRADO et. al. 

(2013) apresenta em suas pesquisas que o trabalho pedagógico é um processo 

desafiador, que necessita de conhecimentos numa perspectiva multidimensional. 
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A licenciatura em educação física da Universidade Federal do Ceará, tem se 

mostrado cada vez mais atenta a esse aspecto na formação de seus licenciandos. Para 

suprir a necessidade por uma maior busca pela pesquisa científica foram criadas 

disciplinas como as práticas colaborativas, que tem como finalidade desenvolver nos 

alunos o interesse pela pesquisa. Essas pesquisas possuem diversas abordagens, para 

que assim os alunos possam conhecer e se interessar por alguma dessas para iniciar um 

trabalho científico a partir de um interesse mostrado durante a disciplina. 

Outra forma de incentivar os alunos pela pesquisa e também colocá-los em 

contato direto com o ambiente escolar é o programa PIBID, onde os alunos podem optar 

por participar da seleção para o projeto e se inserir no mesmo. Apesar da inserção na 

escola proporcionar vários objetos de pesquisa, esse não é o objetivo principal do 

programa. O PIBID busca principalmente dar a oportunidade do licenciando conhecer o 

ambiente escolar antes da sua inserção no mercado de trabalho, incentivando o mesmo a 

permanecer na educação básica e no ensino publico. “Experiências oportunizadas pelo 

Subprojeto possibilitam uma ampla compreensão do âmbito escolar e seus atores, da 

natureza da educação física como componente curricular e preparando-os para atuação 

docente” (PRADO et. al. 2013). 

A partir dessas pesquisas vemos o quanto às licenciaturas têm se modificado ao 

longo dos anos, pra assim tentar formar um professor mais apto e melhor preparado. 

Isso se faz necessário porque cada vez mais se busca uma educação com múltiplos 

conhecimentos e feita de forma integrada por todos os professores.  

 

5.3 O PIBID na formação inicial dos alunos de educação física  

 

O PIBID é um projeto do Governo Federal juntamente com a CAPES. Esse 

programa que tem como objetivos, de acordo com o site da CAPES, incentivar o aluno 

de ensino superior lecionar em escolas de educação básica, contribuir com a valorização 

do magistério, melhorar o nível dos cursos de licenciatura e integrar a educação superior 

com a educação básica, inserir os licenciandos na realidade escolar fazendo com que os 

mesmos tenham experiências docentes, tornar as escolas públicas de educação básica 

protagonistas no processo de formação inicial de professores e contribuir para o 

entendimento da relação entre teoria e prática no processo da educação. 
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O projeto contribui para vários aspectos na formação inicial do licenciando, já 

que o mesmo possui um diferencial em sua formação. Com o PIBID o universitário terá 

condições prévias de se inserir e fazer links entre o ambiente universitário e o ambiente 

escolar. A partir disso o estudante fará uma avaliação crítica se o que está sendo 

aprendido na universidade se faz realmente importante na sua prática docente, 

contribuindo assim para o processo de formação como um todo. “Educadores 

experientes sabem que é no chão da escola que os conteúdos teórico-metodológicos 

aprendidos no ensino superior sofrem questionamentos quanto a sua eficiência.” 

(CRUVINEL et.al. 2010). 

Sabemos que lincar a teoria e a prática se fazem necessário para qualquer 

processo de formação que exista. Demo apud Cruvinel “Defende a necessidade de 

relacionar teoria e prática e a superação da idéia de pacotes didáticos como forma de 

fazer ensino e despertar aprendizagens. Para ele, é preciso “criar condições de 

criatividade, via pesquisa, para construir soluções, principalmente diante de problemas 

novos”. 

Por diversas vezes, a falta de contato com o ambiente de trabalho que o aluno irá 

se inserir após a sua graduação, os faz optarem por não trabalharem na área de formação 

dos mesmos, uma vez que o impacto com o campo profissional é negativo. “Ao 

entender a realidade do campo educacional como um todo-complexo, a premissa de 

fundo é que o ensino superior e a educação básica não representam lugares 

dicotômicos.” (CRUVINEL et. al. 2010) Vemos assim que a escola e a universidade 

parecem ser lugares totalmente distintos e distantes no que diz respeito a sua 

importância na educação. 

Para amenizar esse contexto de separação da educação criou-se um programa 

denominado PIBID, que em seus objetivos principais traz a inserção de estudantes de 

ensino superior. Essa ação da Capes se apresenta como uma forma de diminuir esse 

distanciamento que acontece entre os alunos das universidades e o ensino básico. 

Apesar de o estágio iniciar esse processo, vemos que nem sempre os mesmos são 

aproveitados de forma total pelos estudantes. 

O PIBID se mostra muito mais eficaz que o estágio no processo de formação, já 

que o mesmo dá a oportunidade de conhecer as responsabilidades e desafios da prática 

profissional do professor da educação básica. “Estar em contato com a realidade escolar, 

em consonância com estudos de diversas correntes teóricos-metodológicas e os 
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documentos oficiais auxiliam o aluno de graduação a esclarecer os fundamentos da 

educação” (PRADO et. al, 2013). A escola é um ambiente rico em saberes que podem 

ter contribuições inigualáveis na formação de alunos que estão buscando seguir a 

carreira profissional na área da educação. 

 

5.4 PIBID UFC- Subprojeto Educação Física 

 

De acordo com o edital do PIBID 2011 o subprojeto de educação física da UFC 

surgiu no ano de 2011 com o objetivo contemplar mais licenciaturas. De acordo com o 

blog do subprojeto, o PIBID educação física tinha como coordenador Marcos Antonio 

Almeida Campos. As escolas que participavam do projeto eram a Escola de Ensino 

Médio Liceu do Conjunto Ceará e na EMEIF Professor Martinz de Aguiar. Os 

supervisores era Maria de Fátima, que era a supervisora da escola Liceu e o Antônio 

Adilson, que era supervisor da escola Martins de Aguiar. O projeto iniciou com 17 

bolsistas. 

Esse subprojeto, de acordo com o blog do mesmo, era dividido em temáticas, 

que eram jogos, brinquedos e brincadeiras; dança; capoeira; atletismo; ginástica; 

futebol; atividades para pessoas com deficiência e conhecimentos sobre o corpo. Antes 

dessas temáticas sempre eram feitas capacitações com professores renomados daquela 

área. Os alunos atuavam em horários de contra turno das turmas que participavam das 

atividades. 

O segundo edital em que a educação física fez parte foi o de 2013, onde o 

subprojeto teve como coordenadores a professora Maria Eleni Henrique Da Silva e o 

professor Leandro Masuda Cortonosi. O subprojeto acontece nas escolas: EEFM João 

Mattos, EMEIEF Adroaldo Teixeira Castelo e EMEIEF Professor Martinz de Aguiar. 

Os supervisores das escolas são respectivamente Claudia Maria Freitas Alencar, 

Mathilde Uchoa e Antônio Adilson. Esse edital contou com 26 bolsistas.  

Essa edição do PIBID teve algumas diferenças. As temáticas foram retiradas do 

projeto e o tema das aulas passou a ser escolhido pelo bolsista juntamente com o 

supervisor, para que assim, o bolsista tivesse mais liberdade de trabalhar temáticas que 

o mesmo se identificasse mais e achasse mais relevante ser abordado com aquela turma. 
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As intervenções do PIBID passaram a ser durante as aulas regulares de educação física 

da escola, o que fez com que o aluno passasse a ter a experiência mais real sobre as suas 

intervenções. 
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6. METODOLOGIA 

 

Para a construção desse trabalho foi utilizado o método qualitativo de pesquisa 

“Surgido inicialmente no selo da Antropologia e da Sociologia, nos últimos 30 anos 

esse tipo de pesquisa ganhou espaço em áreas como a Psicologia, a Educação e a 

Administração de Empresas.” (Neves, 1996). Esse tipo de metodologia tem como base a 

não utilização de enumerações ou medições de resultados “seu foco de interesse é 

amplo e parte de uma perspectiva diferenciada da adotada pelos métodos quantitativos.” 

(Neves, 1996). 

Para a realização deste estudo, realizamos com os membros participantes da 

pesquisa uma entrevista aberta. Essa entrevista foi gravada em vídeo e áudio, e 

posteriormente, foram digitadas e analisadas. Após análise dos dados coletados com a 

entrevista, os mesmos foram comparados e analisados a partir de literaturas pré-

existentes. 

As entrevistas tiveram perguntas previamente estruturadas para a melhor 

utilização do estudo. A abordagem da utilização de perguntas abertas para a entrevista 

foi escolhida por dar maior liberdade de expressão e de explanação aos entrevistados. 

Os indivíduos selecionados para a pesquisa foram divididos em quatro grupos. O 

primeiro grupo foi composto por alunos bolsistas do projeto durante os anos de 

2014/2015. Desses bolsistas selecionados 80% estão cursando o 6º semestre do curso de 

educação física na UFC e 20% estão no 8° semestre do mesmo curso e na mesma 

instituição de ensino. Desses entrevistados 40% são do sexo feminino e 60% são do 

sexo masculino. A idade dos mesmos, estão entre 21 e 23 anos de idade. 

O segundo grupo selecionado para as entrevistas foi composto por professores 

que participaram do PIBID em editais anteriores e já concluíram seu curso de educação 

física. 50% dos entrevistados foram do sexo feminino e 50% do sexo masculino. A 

idade desses indivíduos pesquisados era de 23 a 28 anos de idade. 

O terceiro grupo pesquisado foi os coordenadores do subprojeto nos anos de 

2014/2015. Desse grupo pesquisado 50% é do sexo feminino e 50% do sexo masculino. 

Esses indivíduos estão no projeto desde a abertura desse edital. A idade dos mesmos 

está entre 34 e 39 anos. 
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O quarto grupo foi categorizado por apenas um indivíduo, que no caso foi a 

coordenadora de área de Universidade Federal do Ceará. Com a idade de 57 anos e do 

sexo feminino. 

As entrevistas foram realizadas com cinco bolsistas que estão participando do 

projeto atual, do ano de 2014/2015. Para a inclusão na pesquisa, os sujeitos tiveram que 

atender a pré-requisitos básicos. Os bolsistas precisam ter concluído pelo menos um ano 

de inserção na bolsa nesse período, ou seja, completado um ciclo. Os alunos 

investigados tiveram que fazer parte do PIBID-educação física. Essas entrevistas por 

algumas vezes se tornou um pouco difícil, pelo fato de que muitos dos bolsistas não 

quiseram participar da mesma.  

Realizamos ainda entrevistas com quatro professores que foram inseridos no 

PIBID educação física UFC em anos anteriores e que já terminaram a graduação na 

UFC. Para a inclusão desses participantes, foi necessário que esses professores já 

tivessem atuando em alguma escola ou universidade como docente. Os graduados 

tinham que ter sido integrantes do programa voltado para a educação física. A 

dificuldade com esse público se deu pelo fato de que eles se encontram em lugares 

distintos e não estão mais inseridos no campo universitário. 

Em seguida, para ampliar o acervo de informações pertinentes ao estudo, 

realizamos uma entrevista com os dois professores/coordenadores atuais, do ano 

2014/2015 do projeto PIBID-Educação física. Os mesmos deverão tiveram que ter 

concluído um ano de permanência no programa. 

Para a conclusão da coleta de dados se deu a partir de uma entrevista que foi 

composta de gravação de áudio e de vídeo, com a coordenação de área de gestão do 

projeto da UFC do programa 2014/2015. Essa entrevista se deu de uma forma bem 

informal e a coordenadora esteve a disposição para qualquer que fosse a necessidade. 

Desse modo, a pesquisa descritiva com uma abordagem qualitativa, seguiu os 

seguintes passos: 1) Seleção dos participantes colaboradores da pesquisa; 2) Convite 

para participar da pesquisa; 3) realização da entrevista com os selecionados e que 

concordaram em participar da pesquisa; 4) Transcrição das entrevistas; 5) Análise das 

entrevistas para realização da elaboração da análise dos dados.  

A análise de dados obedeceu alguns passos. Após a coleta dos dados, as 

entrevistas de áudio foram ouvidas e transcritas, para assim serem analisadas. Após essa 

primeira análise, foi criada tabelas para facilitar a divisão dos resultados. Foi criada uma 
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tabela para cada resposta de cada grupo. Sendo assim, o grupo um teve cinco tabelas, o 

grupo dois seis tabelas, o grupo três seis tabelas e o quarto grupo, por ser apenas um 

indivíduo não foi feito tabela. A partir da divisão dessas repostas por tabela, foi possível 

analisar e categorizar as repostas dadas pelos pesquisados e assim fazer com que a 

análise dos dados se tornasse mais eficiente. 

Para distinguir os grupos, foram criados siglas para caracterizar cada indivíduo. 

Para o grupo um, foi criada a sigla AB, onde a sigla significa Aluno Bolsista. Para a 

caracterização de cada indivíduo, eles receberam uma numeração após a sigla. Os 

indivíduos ficaram divididos em AB1, AB2, AB3, AB4 e AB5. 

O segundo grupo foi caracterizado pela sigla PR com o significado de professor 

formado que já está atuando. Para distinguir cada indivíduo, foi também acrescentada 

uma numeração após a sigla para cada pesquisado. Então, ficou PR1, PR2, PR3 e PR4. 

Para os coordenadores do subprojeto foi criada a sigla CO que tem como 

significado, coordenador do subprojeto educação física 2014/2015. Para que os dois 

coordenadores pudessem ser distinguidos foi utilizada a mesma estratégia dos grupos 

anteriores, onde acrescentou-se um número após a sigla, para assim ser diferenciado os 

indivíduos. As siglas para os indivíduos se caracterizou por CO1 e CO2. 

A ultima sigla criada, foi para a coordenadora do projeto na IES. Essa 

coordenação se caracterizou pela sigla CA, com o significado de coordenadora de área 

de gestão do projeto na UFC.  
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7. DISCURSÃO DE RESULTADOS 

 

Para a discursão dos resultados, os mesmos foram obtidos a partir dedas 

entrevistas abertas com perguntas pré-definidas feitas a quatro grupos distintos que 

pudessem agregar e responder as questões que existiam no início da pesquisa. Essas 

entrevistas foram feitas por meio de gravação e analisada posteriormente para obtenção 

dos resultados transcritos abaixo. 

Os resultados da pesquisa são apresentados em tópicos, onde os mesmos trazem 

a fala dos entrevistados, onde essas falas buscam compreender e responder os objetivos 

iniciais da pesquisa. Esses objetivos são caracterizados por: analisar como os alunos 

avaliam as experiências vividas no programa PIBID para a sua formação inicial; 

verificar as principais atividades que são realizadas pelos alunos envolvidos no 

Programa PIBID; apontar algumas diferenças que os alunos que estão inseridos no 

PIBID têm, em relação aos alunos que não possuem a mesma experiência; identificar 

dificuldades encontradas pelos bolsistas durante sua permanência no projeto; verificar o 

impacto que as atividades do PIBID apresentam em relação ao currículo do curso de 

licenciatura em educação física da Universidade Federal do Ceará. 

 

7.1 A influência do PIBID no conhecimento da realidade 

 

Diversos autores defendem a importância da experiência da realidade para a 

formação integral de professores, como aponta Mello (2000) “a prática deverá estar 

presente desde o primeiro dia de aula do curso superior de formação docente, por meio 

da presença orientada em escolas de educação infantil e ensinos fundamental e médio”. 

De certa forma todos os indivíduos pesquisados concordaram ou mencionaram 

que o PIBID é uma forma de conhecer a realidade escolar, isso significa que os 

entrevistados corresponderam ao que efetivamente o programa se prontifica a realizar, 

fazendo com que haja a partir disso a valorização do docente para o contexto escolar. O 

PIBID promove que desde o início da graduação o aluno crie uma identidade com a 

escola e posteriormente com a docência o que vai fortalecer a licenciatura e é um dos 

objetivos do programa institucional.  
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Podemos observar esses resultados na fala de alguns dos entrevistados. 

Para AB3: 

 “Eu vejo o PIBID como sendo uma ótima oportunidade 
de os alunos, no caso nós acadêmicos, vivenciar inicialmente esse 
contato com a escola. Muitos estudantes não tem uma 
oportunidade de inserção nesse ambiente a não ser no estágio, que 
é uma boa oportunidade também de ter experiência, mas não uma 
experiência tão rica e tão esclarecedora como a gente tem aqui no 
PIBID”. 

 
Esse entrevistado aponta o quanto o PIBID pode ser uma experiência para 

conhecer a realidade do ambiente escolar, além disso ele aponta a experiência mais 

parecida com o PIBID, para ele. Além de apontar ele explica que a mesma não é tão 

eficiente quanto a experiência da bolsa do PIBID. 

PR3: “Para mim, o PIBID é uma bolsa incrível que me proporcionou grandes 

experiências na educação física e na licenciatura, que foi a minha formação. Foi uma 

bolsa muito importante para mim, que não tinha nenhuma experiência na escola”. 

A fala desse entrevistado aponta um dos principais objetivos da bolsa de 

iniciação a docência, que é mostrar ao licenciando um pouco da realidade da sua 

profissão. 

 CO2: “Enxergo esse programa como uma excelente oportunidade para os alunos 

graduandos do curso de licenciatura em educação física de vivenciar e conhecer a 

escola. É uma oportunidade maravilhosa não só para eles, eu acho que para a escola 

também é bom”.  

Esse entrevistado aponta que o PIBID além de agregar saberes aos bolsistas, esse 

programa tem contribuído também para a escola onde tem esse aluno inserido. 

 

7.2 PIBID x Estágio supervisionado obrigatório 

 

A formação inicial dos professores tem evoluído bastante no que diz respeito à 

preparação desses futuros docentes para a realidade, no entanto ainda precisamos 

avançar muito, já que muitos licenciando não tem a oportunidade de adquirir 

experiências reais dentro da escola ou se tem é muito superficial com o estágio. “O que 

hoje se entende por estágio deverá, sempre que as condições permitirem, ser equivalente 

à “residência” para a profissão médica” Mello (2000). 
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Vários dos entrevistados apontaram que apenas o estágio supervisionado não 

supre a necessidade dos licenciandos; AB1 mostra que: “Todos os alunos da 

universidade veem a teoria, mas poucos têm a oportunidade de vivenciar a prática. 

Pensa no estágio, mas o estágio ainda não é tão a prática e você já está no final da 

graduação. O PIBID não, você já pega essa experiência do começo para meio da 

graduação”. Esse entrevistado nos faz pensar até onde o estágio supervisionado está 

sendo satisfatório para a formação inicial dos professores. Esse entrevistado fala que de 

certa forma o PIBID está agregando valores além do que o estágio está se propondo a 

fazer. 

 PR1 aponta que:  

“eu acho que o que falta bastante dentro da educação física é 

isso, é por em prática e ao mesmo tempo teorizar dentro dessa prática. 

Eu acho que é o que falta. Às vezes a gente espera pelo estágio e o 

estágio não dá tudo isso. Então se a gente tivesse mais tempo de 

inserção na escola como o PIBID é, porque o PIBID para mim foi 

intenso”. 

 

PR1, assim como AB1 defende a ideia de que é necessário ser repensado como 

está sendo desenvolvido a prática do estágio supervisionado dentro da grade curricular 

do curso de educação física da UFC. 

CO2 mostra que:  

“O estágio supervisionado poderia começar mais cedo, não só 

no quinto, sexto, sétimo e oitavo semestre, na metade final do curso. 

Ele poderia começar antes, talvez até no terceiro semestre e que o 

estágio fosse um pouco mais longo, que os alunos tivessem mais tempo 

na escola, que fossem para menos escolas, menos turmas, mas que 

ficassem mais tempo, por exemplo, a partir do terceiro semestre. O que 

acontece é que o aluno que faz PIBID ele sabe se é isso que ele quer ou 

se ele não quer, que é ensinar na escola”.  

 

Sendo assim podemos perceber que com a inserção dos alunos dentro do 

programa, mais um dos objetivos do PIBID, que é melhorar o nível dos cursos de 

licenciatura e integrar a educação superior com a educação básica está sendo atingido. 
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7.3 Contribuições do PIBID para a formação inicial 

 

Com analise dos dados podemos perceber que todos aqueles que foram 

pesquisados percebem em curto prazo importantes experiências para a formação inicial 

dos licenciandos que tiveram a oportunidade de vivenciar a escola previamente dentro 

do programa institucional. ;  

Para AB5: 

 “Contribui muito para a formação inicial. O que eu percebo é 
que nas aulas da faculdade, os professores passam tanto a teoria como 
a prática, no entanto você vê de uma forma. Na escola existem várias 
outras situações que você tem que enfrentar, por exemplo, nas aulas 
temos várias bolas de basquete, handebol e vôlei para aprender a 
prática, mas quando chegamos à escola só tem uma bola e uma turma 
de 25 alunos. Então contribui no sentido da gente aprender a ter que se 
virar e ter que ver outras formas de dar aula”. 

 
O AB5 aponta que os professores universitários tentando suprir a ausência da 

vivencia real da profissão docente, nos cursos de licenciatura, busca de algum modo 

trazer a prática pras aulas. No entanto a forma de abordar a realidade escolar ainda é 

pouco eficiente, já que existem muitas dificuldades a serem superadas do ambiente 

escolar real.  

 PR2 aponta que: “Participar do PIBID fez com que eu me reconhecesse como 

professor antes mesmo de estar formado na licenciatura. O PIBID por ter me inserido 

dentro do contexto da escola me fez ter certeza do que eu queria pra minha vida no 

sentido da minha prática laborativa e fez com que eu abraçasse mesmo, com que eu 

quisesse realmente ser professor”. 

PR2 mostra a importância de se reconhecer como docente para a formação 

inicial do professor. Esse reconhecimento faz com que os alunos de licenciatura se 

interessem cada vez mais pela profissão e desista menos do curso escolhido 

anteriormente. 

Para CO1: “O PIBID contribui para que haja um primeiro contato do aluno com 

a licenciatura e esse contato faça com que ele permaneça na licenciatura. Ao reconhecer 

a docência como profissão ou como um campo de intervenção o aluno vai ter mais 

motivação para continuar no curso”.  

Como vários autores apontam a importância do contato com o ambiente escolar 

para o licenciado em formação, esse entrevistado vem falar de como o PIBID contribui 
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nesse sentido. Com essas inserção anterior ele vai ter mais motivação para continuar sua 

carreira docente. 

CA: “A contribuição é a inserção desse bolsista no seu locos de trabalho 

conhecendo a realidade, esse contexto, as práticas escolares curriculares, as relações que 

se estabelecem entre aluno e professore, professor e gestão”.  

Uma pesquisa feita em 2013, com 37 alunos de três instituições de ensino 

diferentes apontam que para esses alunos “a participação no PIBID foi percebida como 

uma possibilidade de suprir aquilo que entendiam como uma lacuna na formação, a 

dimensão prática e o conhecimento da realidade escolar” (Ambrosetti, 2013). Assim 

como nessa pesquisa, eles também encontraram a importância que o PIBID possui no 

conhecimento prévio da escola. Os alunos também apontaram que sua formação não 

tem sido suficiente para suprir a necessidade de conhecimento prático. 

 

7.4 Atividades que são desenvolvidas no PIBID 

 

Para compreender melhor sobre como está se dando o processo de aprendizagem 

dentro do PIBID foi analisado quais atividades estão ou foram vivenciadas e oferecidas 

dentro do programa.  

PR4 fala que:  

“No modelo em que eu frequentei, quando eu participei do 
PIBID, era um modelo onde tinha a capacitação antes para depois 
atuarmos em cima da capacitação que agente fez. A principal 
contribuição que notei foi a capacitação em si. Porque foram 
professores renomados de todo o Brasil que vinha para Fortaleza fazer 
a capacitação. Então essas capacitações que foram o primordial do 
PIBID”.  

 

PR4 foi um professor bolsista do projeto durante o edital anterior, ele mostra que 

o modelo usado pelo coordenador do projeto anterior foi o de utilização de temas 

selecionados anteriormente e capacitações preparatórias para a atuação dos bolsistas 

posteriormente. 

Para CO1:  

“Um dos aspectos que eu considero mais relevante, primeiro é 
a aproximação com a escola. Reconhecer a realidade escolar como um 
campo de intervenção da docência. Depois disso saber fazer um plano 
de aula, saber executar uma aula, saber elaborar projetos 
interdisciplinares dentro da escola que evolvam a educação física com 
outras disciplinas, estudar teoricamente os assuntos que ele vai 
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trabalhar na escola tentando fazer a relação entre a teoria e a prática 
que também é um dos objetivos do programa”.  

 
Esse entrevistado aponta que as atividades mais importantes a serem vivenciadas 

pelos bolsistas é mais ligado ao ambiente escolar em geral. Para esse coordenador o 

bolsista do PIBID deve compreender como a escola funciona de forma integral. 

Podemos perceber a partir das falas dos entrevistados que dentro do PIBID o 

aluno não deve apenas ter a prática da aula, mais sim as experiências diferenciadas para 

a mesma. De acordo com as entrevistas feitas com os alunos de outro edital da educação 

física, onde tinha outro supervisor podemos perceber nitidamente algumas diferenças 

nas capacitações que ocorriam durante aquele edital. Muitos alunos apontaram o quanto 

foi importante essas capacitações para a formação dos mesmos. No entanto, isso dentro 

do PIBID pode realmente acontecer e bolsistas de editais diferentes terem experiências 

diferentes, já que os coordenadores dos subprojetos são mudados. Podemos até mesmo 

perceber isso na fala da coordenadora de área de gestão do programa UFC.  

CA fala que:  

“O programa possui as atividades gerais e as atividades dos 
subprojetos. As atividades gerais entram as reuniões com os 
coordenadores e no começo do primeiro semestre temos uma palestra 
com um tema selecionado e no segundo semestre temos como 
atividade geral o encontro de práticas docentes. Dentro das atividades 
feitas dentro dos subprojetos temos seções de estudos, capacitações e 
essas intervenções são escolhidas pelo coordenador do subprojeto”. 

 

7.5 Dificuldades encontradas pelos bolsistas 

 

A escola pode ser um ambiente desafiador e cheio de imprevisibilidades. 

Durante a permanência no PIBID o aluno se pode se deparar com diversas 

problemáticas, o que pode ser de grande valia para que assim, o aluno possa ter o 

máximo de experiências possíveis. A partir disso analisamos as colocações feitas pelos 

bolsistas que atuaram durante o período de 2014/2015 no projeto.  

Uma pesquisa foi feita com bolsistas do PIBID do curso de licenciatura em 

biologia que estudavam no Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. O propósito da 

pesquisa foi de avaliar as dificuldades encontradas pelos bolsistas durante o período que 

estiveram no PIBID. A conclusão que esse trabalho teve foi de que “as dificuldades 

encontradas pelos bolsistas podem ser vistas como “dificuldades iniciais”, eles estão na 
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fase onde começam atuar diretamente na escola com colaboração dos supervisores e 

coordenadores” (Reis e Cardoso, 2012).  

Em alguns pontos essa pesquisa se assemelhou a pesquisa feita por esse grupo 

do PIBID biologia, no entanto, pude constatar algumas questões abordadas pelos alunos 

que foram além da sua prática em sim. Alguns alunos levantaram questões pertinentes a 

escola em geral. 

Para AB1, “No começo que eu entrei no PIBID a gente teve que assumir umas 

aulas e isso foi um pouquinho difícil. Porque eu nunca tinha dado aula. Então eu tive 

que ficar com uma turma, passar atividade, controlar a turma e isso foi uma das 

situações mais difíceis”. Em algumas escolas, quando o PIBID é inserido, ele não é bem 

compreendido e acaba acontecendo algumas situações como essa. Esse entrevistado 

aponta que por vezes o PIBID acaba sendo confundido com um professor substituto.  

AB2 aponta que, “A falta de um professor por alguma doença, algum imprevisto 

que acontece na coordenação ou até mesmo a situação em que o aluno fica doente e nós 

não sabemos o que fazer, não tinha preparo para isso”. Sendo assim, podemos observar 

que esse entrevistado tanto aborda sobre acontecimentos do cotidiano e das dificuldades 

docentes, como também aponta a necessidade de uma melhor preparação dos docentes 

no que diz respeito a prevenção e cuidados com acidentes. 

 Para AB3: “O que eu tenho a falar é principalmente da evasão escolar no ensino 

médio noturno. Chegam dias de a gente participar de uma aula que tem professor que 

aluno”. Esse entrevistado aborda um tema muito relevante para a educação brasileira. 

Isso nos faz entender que o aluno que está inserido no PIBID não se importa apenas em 

compreender como dar aulas, mas ele também começa a ter um senso de criticidade a 

respeito da educação brasileira. 

AB4 aponta que o maior problema encontrado durante o PIBID foi: “É muito a 

questão do futsal toda vida. Tem muito do gênero também, - há isso é esporte de 

homem. Por exemplo, futsal as meninas não jogam, só os homens jogam. Elas ficam na 

arquibancada. Por isso que são bons outros esportes porque englobam mais e acaba 

trazendo todo mundo pra aula e acho que a maior problemática é essa”. Esse 

entrevistado aponta um aspecto muito discutido na educação física brasileira, onde 

existe muito a cultura do futsal e do futebol.  

 Para AB5 a dificuldade mais relevante se apresentou no problema da junção de 

turmas:  
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“A que eu mais percebo é a junção das turmas. Sempre algum 
professor falta tanto de geografia como o de matemática, o que 
acontece é que sempre colocam os alunos dessas turmas pra quadra, 
pra ficar com a gente, então tínhamos que dar aula pra uma turma e 
chega mais duas, chega mais uma turma. Só que isso acontece sempre, 
é muito frequente então quebra o nosso planejamento, quebra a rotina”.  

 
Em algumas escolas, a quadra não é considerada a sala de aula do professor de 

educação física, mas sim um lugar de colocar os alunos quando os professores das 

outras disciplinas faltam.  

Com as respostas dadas pelos alunos a respeito de qual a dificuldade mais 

relevante que os mesmos tiveram durante sua experiência no PIBID, podemos contatar 

que as vivências que eles puderam ter durante o programa contribuiu para a que esses 

indivíduos conheçam realmente os problemas que podem enfrentar quando forem 

exercer a carreira docente. 

 

7.6 Contribuições dos bolsistas do PIBID durante as aulas 

 

Com os relatos anteriores podemos perceber que as experiências que esses 

alunos tiveram contribuíram muito para a formação docente deles e o quanto o PIBID 

ainda pode crescer e melhorar como programa institucional. Cada um dos alunos relatou 

uma diferente situação que achou mais relevante, apesar de muitos deles estarem 

inseridos na mesma escola. Percebemos também que muitas das situações abordadas 

pelos alunos são questões que estão geralmente acontecendo dentro da escola. Ao 

presenciar esses acontecimentos na escola, os alunos do PIBID trazem esses temas para 

discursões dentro de sala o que pode contribuir bastante também para as disciplinas da 

faculdade e fazer a ligação entre escola e universidade, que é mais um dos objetivos do 

programa. Ambrosetti, 2013 trata sobre a importância do comunicação entre escola e 

universidade para a formação inicial, “um aspecto problemático nos modelos de 

formação docente no Brasil é o distanciamento entre as instituições formadoras e as 

escolas de educação básica, contexto de atuação dos futuros professores” 

CO1 aponta que:  

“Eles trazem algumas demandas da escola que muitas vezes 
que as disciplinas não dão conta. Como uma demanda, por exemplo, 
quando se fala de sexualidade nas aulas, então em uma disciplina de 
educação física escolar essa temática não é debatida, mas se aconteceu 
algum problema na escola em que ele estava presente, ele vivenciou 
aquilo na escola ele traz aquilo para a discursão e contribui tanto para a 
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disciplina quanto para os outros alunos que não estiveram presentes 
nessa realidade”. 

 
Ao analisar a fala desse indivíduo pesquisado percebemos que o PIBID além de 

agregar para a formação do indivíduo ele agrega valor também ao currículo do curso e 

educação física. 

7.7 Saberes proporcionados pelo PIBID que não foram vivenciados pelo currículo 

do curso 

 

Muitos pesquisados apontaram que o PIBID agregou saberes ou experiências 

que o próprio currículo regular do curso de educação física da UFC não teve a 

capacidade de propor.  

AB4: “Em relação aos meus colegas, durante as aulas, eu já tenho uma visão 

que, por exemplo, se eu estou lá toda semana eu estou vendo que vai dar certo e o que 

não vai dar. Ah, isso não vai dar certo com tal turma, porque eles já são mais velhos ou 

porque a turma é assim. Acontece, como um teste. Toda semana você vai fazendo mais 

e vai testando”. Isso nos faz perceber que o aluno que participa do programa como 

bolsista é um aluno diferenciado, que já tem em mente o que pode dar certo ou não. 

Além de que esse aluno já faz um apontamento de que nenhuma turma é igual e que é 

necessário que os professores tratem ou levem conteúdos distintos para turmas que tem 

o público diferente. 

 PR3 apresenta que: “Para mim, para o currículo da educação física é necessário 

se repensar em mais movimentos desses, de prática para os estudantes se reconhecerem 

dentro da escola, e não esperar para o final, porque eu acho que o tempo de estágio é 

muito pouco”. Esse pesquisado aponta que durante o PIBID ele conseguiu ter muitas 

experiências práticas e que essas deveriam acontecer durante o curso e desde o princípio 

dele. 

Como professor da instituição e coordenador do subprojeto, CO2 apresenta que: 

“Nenhum curso dá conta de todo conhecimento da realidade. Você sempre tem na 

universidade um conhecimento mais teórico, nas ações de extensão vão dar uma relação 

com a comunidade, mas o que o PIBID trás, ele realmente complementa a formação”.  

Sendo assim, vemos a necessidade do PIBID no processo de formação dos licenciandos, 

já que o se apresenta como uma alternativa bastante viável para agregar conhecimentos 

que o currículo regular do curso não é capaz de oferecer. 
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7.8 Sugestões feitas para modificação do currículo 

 

Em diversos momentos da entrevista tanto coordenadores, como professores que 

se formaram na UFC, como alunos que ainda estão se graduando, mencionaram sobre a 

grande diferença que existe entre o PIBID e o estágio convencional do currículo e em 

uma determinada entrevista sugeriu-se que o estágio fosse modificado para uma espécie 

de PIBID.  

CO2 trás como sugestão:  

“O estagio supervisionado poderia começar mais cedo, não só 
no quinto, sexto, sétimo e oitavo semestre, na metade final do curso. 
Ele poderia começar antes, talvez até no terceiro semestre e que o 
estágio fosse um pouco mais longo, que os alunos tivessem mais tempo 
na escola, que fossem para menos escolas, menos turmas, mas que 
ficassem mais tempo, por exemplo, a partir do terceiro semestre. O que 
acontece é que o aluno que faz PIBID ele sabe se é isso que ele que ou 
que ele não que, que é ensinar na escola. No entanto o aluno que não 
faz PIBID vai descobrir isso lá pelo sétimo ou oitavo semestre. Seria 
quase que um estágio do PIBID, só que dentro do currículo escolar”. 
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8. CONCLUSÃO 

 

A partir dos dados coletados, pude concluir que o PIBID é um programa de 

grande valia para os alunos licenciandos que estão participando do mesmo, já que todos 

percebem grandes mudanças e contribuições adquiridas a partir desse projeto. Todos os 

alunos entrevistados garantiram que o programa tem contribuído de forma eficiente para 

a formação inicial deles, o que nos faz ver que o PIBID está conseguindo contemplar 

esse objetivo. 

Consegui constatar que o programa consegue contemplar diversas atividades da 

vida docente. Os entrevistados citaram diversas práticas que nos remetem a realidade 

profissional de professores de educação física da educação básica pública. Sendo assim 

pude apurar as grandes melhorias que esse projeto pode trazer para a educação pública 

brasileira, já que, com a experiência prévia desses futuros docentes faz deles mais 

preparados para atuar na educação.  

Percebi que o aluno bolsista do PIBID é um aluno diferenciado, pois esse 

licenciando tem características mais eficientes no que diz respeito à docência. O bolsista 

desse programa já tem a certeza se realmente vai querer atuar como professor ou não, já 

que ele pode ter o contato antecipado e intenso com a escola. Esse aluno já teve que 

passar por diversas problemáticas que podemos encontrar no ambiente escolar e isso lhe 

faz mais preparado para exercer sua profissão com segurança. O pibidiano é um aluno 

que já consegue compreender a escola de uma forma mais eficaz e completa, ele 

compreende as relações que existem naquele ambiente e já consegue interagir dentro 

daquele contexto. Como universitário, esse indivíduo é um aluno mais participativo e 

consegue trazer a realidade escolar pra dentro das salas universitárias, fazendo assim a 

ligação escola-universidade, que é outro objetivo do PIBID. 

Poucos ou até nenhum currículo universitário contempla de forma eficaz a 

realidade da profissão docente. Isso acontece também com o currículo de educação 

física da UFC, como pude constatar a partir das pesquisas. Muitas ideias foram 

discutidas pelos entrevistados, no entanto a que mais foi citada foi sobre o estágio 

supervisionado. Dentro do currículo obrigatório dessa instituição a maior oportunidade 

que se tem de conhecer a realidade é justamente dentro do estágio supervisionado, no 
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entanto muitos dos entrevistados apontam que o estágio não está sendo feito de forma 

eficaz e intensa como acontece dentro do PIBID. Alguns até sugeriram que o estágio 

supervisionado da licenciatura deveria se basear no projeto, para poder assim, ser mais 

proveitoso e uma experiência mais eficaz da licenciatura. Essa experiência além de 

fazer com que o aluno possa exercer de uma forma mais real sua profissão antes mesmo 

de sair da universidade faz também, com que os alunos tenham a certeza e o interesse 

para a licenciatura. 

Como participante do programa PIBID a dois anos, concordo com os resultados 

encontrados nessa pesquisa. O PIBID se fez de grande valia para minha formação 

inicial. Dentro desse projeto tive a certeza da carreira docente, pude compreender e 

conhecer a escola de uma forma que eu nunca tinha refletido antes. O programa me deu 

uma identidade docente e fez com que eu me reconhecesse como professora. Dentro do 

campo universitário o PIBID contribuiu pra que eu pudesse fazer a ligação entre teoria e 

prática, além de melhorar a minhas contribuições dentro das disciplinas.  

Muitos autores apontam sobre a importância da experiência para a formação de 

professores, sendo assim aponto o PIBID como uma solução para essa questão, já que 

esse programa agrega saberes muito além, até mesmo, do que ele propõe. Com essa 

pesquisa percebi que os objetivos do PIBID estão realmente sendo cumpridos e está até 

mesmo ultrapassando o esperado. Essa experiência é de grande valia para a educação 

brasileira, está formando profissionais mais preparados para atuar dentro das escolas de 

educação básica e está também agregando valores a formação inicial dos estudantes de 

licenciatura.  
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9. ANEXOS 

 

9.1 Entrevistas 

 

 Bolsistas do Pibid  2014/2015 educação física UFC 

 

1. Para você, o que é o Pibid? 

2. Com o Pibid você tem a oportunidade de perceber como a escola funciona? 

Você pode nos dar exemplos? 

3.  Para você, em quais aspectos o Pibid lhe favorece em relação aos alunos que 

não participam do programa? 

4. Você considera que a participação no Programa PIBID contribui para sua 

formação inicial? Como o programa tem contribuído para sua formação acadêmica? 

5. Nesse período em que você está no Pibid, surgiu alguma problemática que você 

se deparou? Qual a mais significativa? 

 

 Bolsistas do projeto que já se formaram. 

 

1. Para você, o que é o Pibid? 

2. Quais as contribuições que o Pibid trouxe para sua formação acadêmica? 

3. O que o Pibid trouxe de diferencial para você que os alunos que não tiveram a 

mesma experiência não tem? 

4. Qual o maior impacto o Pibid trouxe para sua carreira profissional? 

5. Você considera o Pibid como um programa de grande contribuição para os 

alunos licenciandos? 

6. Você considera que a sua inserção no Programa PIBID ampliou as 

possibilidades do currículo do Curso de Educação Física? Ou seja, você conseguiu ter 

experiências, saberes ou conhecimentos que as disciplinas do Curso não lhe 

proporcionaram? 
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 Coordenadores do Pibid educação física UFC 

 

1. Para você, o que é o Pibid? 

2. Como você vê o Pibid no processo de formação de alunos licenciandos? 

3. O que você acha mais relevante ser vivenciado pelos bolsistas durante a 

permanência no projeto? 

4. Você considera que o Pibid consegue suprir os objetivos iniciais que são 

instituídos pelo Programa? 

5. Você também, como professor do curso, consegue notar algum diferencial nos 

alunos que participam do programa PIBID dos que não participam? 

6. Você consegue perceber algum impacto das ações ou da participação dos alunos 

do Programa PIBID no que se refere ao currículo do Curso? Ou seja, você percebe 

alguns conteúdos, experiências ou saberes que os alunos não vivenciam nas disciplinas 

ou no currículo do Curso e aprendem no PIBID? 

 

 

 Coordenadora de área de gestão do projeto UFC 

 

1. Como você vê as contribuições do PIBID na UFC para a formação inicial na 
licenciatura? 

2. Quais os objetivos do PIBID? 

3. Como surgiu o PIBID? 

4. Como surgiu o PIBID educação física? 

5. Quais as principais atividades que o programa desenvolve? 

6.  Como você percebe os impactos no currículo e na formação dos licenciandos? 
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9.2 Termo de compromisso 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES – IEFES 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - T.C.L.E 

Prezado Estudante, 

Estamos desenvolvendo uma pesquisa com os Cursos de Licenciatura em Educação Física nas instituições 
de ensino superior de Fortaleza, que tem como título: “A INFLUÊNCIA DO PIBID NO PROCESSO 
DE FORMAÇÃO INICIAL NOS ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO CEARÁ.”, que tem como objetivo analisar o ensino do conteúdo dança nos cursos de 
Graduação de Licenciatura em Educação Física e seus desdobramentos para o ensino da dança na escola. 
Portanto, peço sua colaboração respondendo ao questionário. 

Seus direitos de privacidade e de imagens serão totalmente respeitados, o seu nome será mantido em 
sigilo, sendo utilizado como identificação um pseudônimo ou número. A pesquisa se dará sob a 
coordenação de um profissional formado e sob a orientação de um professor Doutor com competência na 
área de pesquisa. Entretanto, preciso do seu consentimento para que possa, posteriormente, publicar os 
dados desta investigação em artigos ou apresentá-las em reuniões científicas. Se estiver de acordo, por 
favor, preencha a declaração que segue abaixo. Lembramos, ainda, que você poderá a qualquer momento 
da pesquisa recusar a sua participação sem nenhum prejuízo para sua pessoa. 

Agradeço antecipadamente a sua participação e contribuição. 

Atenciosamente, 

Isabele Albuquerque de Andrade (orientanda)             Prof. Maria Eleni Henrique da Silva (Orientadora) 

____________________________________         ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

TERMO DE CONSENTIMENTO (DECLARAÇÃO) 

Eu, ___________________________________________________ portador do RG: 
________________________________ declaro estar ciente dos objetivos do trabalho de pesquisa 
“FORMACÃO INICIAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ: A 
INFLUÊNCIA DO PIBID NESSE PROCESSO”, do acadêmico Isabele Albuquerque de Andrade e da 
Prof.ª Dra. Maria Eleni Henrique da Silva e, manifestando o meu consentimento com a publicação de 
minhas respostas, sejam elas favoráveis ou não, na forma de artigos e/ ou em reuniões científicas. 

Fortaleza, _____ de ________________________ de ________ 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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9.3 Tabelas de análise 

 

 Tabelas dos alunos bolsistas 

QUESTÃO 01 – O QUE É O PIBID 

BOLSISTAS 1. PARA VOCÊ, O QUE 

É O PIBID? 

ANÁLISE CATEGORIA 

AB1 Forma de conhecer a realidade da escola 
e na prática é isso mesmo, você 
conhecer a realidade da escola. 

Conhecer a realidade 
da escola 

Aproximação com a 
realidade da escola, 
relação teoria e 
prática. AB2 Uma informação a mais que eu tenho 

durante a universidade; uma experiência 
valorosa, porque nos permite condições 
de perceber de como podemos atuar. 
Experiência que me marcasse durante 
minha formação na licenciatura. 
 

Informação, 
experiência valorosa, 
aproximação com a 
realidade. 

AB3 Uma ótima oportunidade de o aluno 
vivenciar inicialmente esse contato com 
a escola; oportunidade de inserção no 
ambiente escolar; experiência rica e 
esclarecedora; relação teoria prática. 

Contato com a 
escola, relação teoria 
e prática. 

AB4 Programa de iniciação a docência; 
trabalhar já, com o que futuramente vai 
ser; ver o cotidiano de uma escola; 
experiência; colocar em prática o que 
aprende na universidade. 

Programa de 
iniciação a docência, 
conhecer o campo de 
trabalho, conhecer o 
cotidiano da escola, 
relação teoria e 
prática. 

 

AB5 Oportunidade de poder vivenciar a 
escola; e poder ministrar as aulas. 

Oportunidade de 
vivenciar a escola e 
poder ministrar as 
aulas. 

 

 

 

QUESTÃO 02- VOCÊ TEM A OPORTUNIDADE DE PERCEBER COMO A ESCOLA FUNCIONA? 

BOLSISTAS 1. COM O PIBID, VOCÊ 
TEM A 
OPORTUNIDADE DE 
PERCEBER COMO A 
ESCOLA 
FUNCIONA? VOCÊ 
PODE NOS DAR 
EXEMPLOS? 

ANÁLISE CATEGORIA 
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AB1 A gente conhece como a escola funciona; 
você conhece cada turma. 

Conhecimento do 
funcionamento da 
escola e das turmas 

Sim; compreensão 
de aspectos desde as 
burocracias da 
escola, até o adequa 
mento aos horários 
das aulas. 

AB2 Se adequa ao horário de aula; caminhar 
da matéria. 

Adequação as 
matérias da escola e 
aos horários das 
aulas 

 

AB3 Temos a oportunidade de conhecer como 
funciona mais ou menos a burocracia da 
escola; questão de hierarquia; questão de 
como funciona a relação professor-aluno, 
professor-direção, direção-aluno; 
problemas como falta de professor e 
evasão de alunos. 

Burocracia da escola; 
relações que 
acontecem na escola; 
falta de professores e 
evasão de alunos. 

 

AB4 Eu acho que depende mais da escola, se 
ela é mais aberta aos alunos do PIBID. 
Como ela trabalha isso, se ela é mais 
receptiva ou não. 

Depende mais da 
escola de que do 
PIBID 

 

AB5 A gente vê os alunos chegando, os 
professores chegando; como a escola se 
distribui; no intervalo que os professores 
se reúnem, a gente conversa com eles; o 
comportamento dos professore e 
funcionários, quanto dos alunos; a gente 
vivencia tudo desde a hora que a gente 
entre até a hora que a sai. 

Chegada dos alunos e 
dos professores; 
como a escola se 
distribui; sala dos 
professores; 
comportamento de 
professores, 
funcionários e 
alunos. 

 

 

QUESTÃO 03- EM QUE O PIBID FAVORECE EM RELAÇÃO A QUEM NÃO PARTICIPA DO 
PROGRAMA 

BOLSISTAS 1. PARA VOCÊ, EM 
QUAIS ASPECTOS 
O PIBID LHE 
FAVORECE EM 
RELAÇÃO AOS 
ALUNOS QUE NÃO 
PARTICIPAM DO 
PROGRAMA? 

ANÁLISE CATEGORIA 

AB1 Todos os alunos da universidade veem a 
teórica, mas poucos têm a oportunidade 
de ver a prática; o PIBID você já pega 
essa experiência na metade pro meio da 
graduação. 

Relação teoria e 
prática e experiência. 

Relação teoria e 
pratica, relação com a 
comunidade escolar, 
experiência. 

AB2 Importância que o Pibid tem para Relação com a  
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sociedade, para comunidade local. comunidade. 
AB3 Às vezes você acha que na teoria é 

muito lindo e tudo funciona direitinho, 
no entanto quando chega à escola a 
realidade é totalmente diferente; a 
questão da experiência; a experiência 
que temos aqui dentro para enriquecer o 
nosso caráter como professor, a nossa 
imagem como professor. 

Relação teoria e 
prática; experiência 

 

AB4 Toda semana, você planeja uma aula ou 
você vê o professor dando aula, 
acompanha; se nunca fez nada não sabe 
como tratar nem os alunos direito. 

Aprendizado sobre as 
atividades e relações 
docentes 

 

AB5 O que eu percebo é que quem não tem a 
vivência do PIBID se baseia muito pelos 
estágios e nos estágios a gente tem uma 
carga horária muito reduzida; no estágio 
não se cria um vínculo tão grande com a 
turma como se cria no PIBID; no PIBID 
você tem toda liberdade; você tem uma 
turma que você pode fazer as atividades 
que você quiser, o planejamento é com 
você, o material você pode administrar 
como você quiser. 
 

Conhecimento sobre 
as relações professor-
aluno; planejamento 

 

 

QUESTÃO 04- CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO INICIAL E PARA A FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 

BOLSISTAS 1. VOCÊ CONSIDERA 
QUE A 
PARTICIPAÇÃO NO 
PIBID CONTRIBUIU 
PARA SUA 
FORMAÇÃO 
INICIAL? COMO O 
PROGRAMA TEM 
CONTRIBUÍDO 
PARA SUA 
FORMAÇÃO 
ACADÊMICA. 

ANÁLISE CATEGORIA 

AB1 Contribuiu porque de certa forma eu já 
sei mais ou menos como é a realidade na 
escola; eu não vou ter tanta dificuldade 
quando eu for dar realmente aula como 
professora; quando eu for fazer um 
concurso vou estar um pontinho à frente; 
entendemos mais quando o professor está 
falando; na minha formação acadêmica, 
até quando pedem exemplos de 
atividades, já estou um pouquinho a 
frente. 

Conhecimento da 
realidade da escola; à 
frente em concursos; 
melhor compreensão 
do que os 
professores falam e 
pedem. 

Conhecimento da 
realidade da escola, 
melhor compreensão 
das colocações feitas 
pelos professores da 
faculdade, incentivo 
pela licenciatura, 
relação teoria e 
prática. 

AB2 Influenciado para a área da licenciatura; 
aproxima esse diálogo do próprio aluno 
na escola com a faculdade. 

Influência para a 
licenciatura; ligação 
entre escola e 
universidade e 
ligação entre teoria e 
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prática. 
AB3 Ajudamos a professores de outras 

disciplinas, ajudamos a direção em 
eventos da escola extra-PIBID, então isso 
ajuda bastante na formação acadêmica e 
os todos os conhecimentos adquiridos na 
universidade acabamos, em algum 
momento, colocando em prática nesses 
eventos que participamos aqui na escola. 

Mais iniciativas em 
eventos da escola; 
relação teoria e 
prática. 

 

AB4 Durante as aulas, eu já tenho uma visão 
que, por exemplo, se eu estou lá toda 
semana eu estou vendo que vai dar certo 
e o que não vai dar; de acordo com isso 
você pega as atividades, você tem uma 
maneira de trabalhar com aquela turma; 
de uma turma pra outra varia. Até os 
alunos tem sempre um que chama mais 
atenção, você pode usar pra ajudar em 
alguma coisa; toda semana você vai 
fazendo mais e vai testando. 
 

Relação teoria e 
prática 

 

AB5 No PIBID você consegue ter a 
experiência real, você vê como é uma 
escola pública e como você vai dar aula 
com o material que você tem e você ter 
aquele jogo de cintura para lidar com o 
que surgir; nas aulas os professores 
passando tanto a teoria como a prática 
você vê de uma forma, na escola existem 
várias outras situações que você tem que 
enfrentar.  

Realidade da escola; 
relação teoria e 
prática. 

 

 

QUESTÃO 05- MAIORES PROBLEMÁTICAS QUE ENCONTROU NO PIBID. 

BOLSISTAS 1. NESSE PERÍODO EM 
QUE VOCÊ 
PARTICIPOU DO 
PIBID, SURGIU 
ALGUMA 
PROBLEMÁTICA QUE 
VOCÊ SE DEPAROU? 
QUAL A MAIS 
SIGNIFICATIVA? 

ANÁLISE CATEGORIA 

AB1 No começo que eu entrei no PIBID a gente 
teve que assumir umas aulas e isso foi um 
pouquinho difícil. Porque eu nunca tinha 
dado aula; eu tive que ficar com uma 
turma, passar atividade, controlar a turma e 
isso foi uma das situações mais difíceis. 

Assumir aulas sem 
estar preparado. 

Assumir aulas sem 
estar preparado, 
acidente com alunos, 
evasão escolar, 
cultura do futsal, 
junção de turmas. 

AB2 Falta de um professor; um aluno que fica 
doente e nós não sabemos o que fazer e 
não temos preparo para isso. 

Falta de professor; 
acidente com 
alunos. 

 

AB3 Evasão escolar no ensino médio noturno. Evasão escolar.  
AB4 A questão do futsal toda vida, resolvemos 

dar um determinado conteúdo e não 
importa; futsal as meninas não jogam, só 
os homens jogam. 

Cultura do futsal; 
preconceito dos 
alunos com os 
esportes. 
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AB5 A junção das turmas. Sempre algum 
professor falta tanto de geografia como o 
de matemática, o que acontece é que 
sempre colocam os alunos dessas turmas 
pra quadra, pra ficar com a gente. 

Junção de turmas.  

 

 Tabelas dos Professores que já estão atuando 

QUESTÃO 01 – O QUE É O PIBID 

PROFESSORES 1. PARA VOCÊ, O 

QUE É O PIBID? 

ANÁLISE CATEGORIA 

PR1 Aprendi muita coisa na prática e ainda 
muito nova; ampliação do olhar; 
oportunidades; ampliação do olhar, do 
que a gente pode fazer; uma 
oportunidade que todos deveriam 
passar. 

Oportunidade de 
vivenciar a prática, 
ampliação do olhar, 
oportunidade 
importante. 

Programa de 
iniciação a docência, 
oportunidade de 
vivenciar a escola.  

PR2 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
BOLSA DE INICIAÇÃO A 
DOCÊNCIA. 

Programa de 
iniciação a 
docência. 

PR3 É uma bolsa incrível; proporcionou 
grandes experiências na educação 
física, na licenciatura; foi uma bolsa 
muito importante para mim, que não 
tinha nenhuma experiência na escola. 

Bolsa que 
proporciona grandes 
experiências, 
oportunidade de 
vivenciar a escola. 

PR4 Uma proposta institucional para 
capacitar as pessoas antes de elas 
entrarem para o mercado de trabalho. 
Antes da própria ação em si como 
professor. 

Proposta para 
capacitar os 
professores antes de 
eles entrarem no 
mercado de 
trabalho. 

 

 

QUESTÃO 02 – CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PARA A FORMAÇÃO ACADÊMICA 

PROFESSORES 1. QUAIS AS 

CONTRIBUIÇÕES 

O PIBID TROUXE 

PARA A SUA 

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA? 

ANÁLISE CATEGORIA 

PR1 No PIBID a gente tinha capacitações, 
algumas dessas capacitações foram 
muito relevantes como a de adaptada 
ligada com o atletismo e isso eu não 
tive durante a graduação, isso eu tive 
dentro do PIBID. 

Capacitações Capacitações, 
aproximação e 
experiência com o 
contexto escolar. 

PR2 Ele me aproximou do contexto escolar; 
fez com que eu me apropriasse da 
carreira docente em si; fez com que eu 
desenvolvesse uma prática pedagógica 
e uma identidade docente. 

Aproximação do 
contexto escolar, 
apropriação do 
contexto escolar, 
desenvolvimento da 
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prática pedagógica e 
da identidade 
docente. 

PR3 Experiência na área escolar; uma escola 
era ensino fundamental e a outra era 
turma de ensino médio, a gente tinha 
que lidar com muitos alunos em uma 
aula e o que fazer para chamar a 
atenção desses alunos do ensino médio 
que não queria ter aula; eram realidades 
totalmente diferentes. 

Experiência na área 
escolar, resolução de 
problemas da prática. 

PR4 Quando eu participei do PIBID tinham 
as capacitações antes para depois 
atuarmos e a principal contribuição que 
notei foi a capacitação em si. 

Capacitações.  

 

QUESTÃO 03 – DIFERENCIAL DO PIBID 

 

PROFESSORES 3.  O QUE O PIBID 

TROUXE DE 

DIFERENCIAL PARA 

VOCÊ QUE OS 

OUTROS ALUNOS 

QUE NÃO TIVERAM A 

MESMA EXPERIÊNCIA 

NÃO TEM? 

ANÁLISE CATEGORIA 

PR1 Autonomia, era uma coisa assim meio 
que a gente tinha que fazer mesmo. 

Autonomia. Autonomia, 
identidade docente, 
prática, 
capacitações.  

PR2 Certamente foi a identidade docente, 
me fez com que eu me reconhecesse 
como professor antes mesmo de estar 
formado na licenciatura; fez-me ter 
certeza do que eu queria pra minha 
vida no sentido da minha prática 
laborativa; fez com que eu quisesse 
realmente ser professor. 

Identidade docente, 
ter certeza da 
carreira 
profissional, 
interesse pela 
licenciatura. 

PR3 O PIBID me trouxe a prática de como 
lidar, como resolver um problema, o 
que fazer naquela hora em que o aluno 
não quer fazer a sua aula, como trazer 
ele para a sua aula, como resolver um 
problema onde na escola não tem 
aquele material, como eu vou adaptar 
aquele material; trabalhar em equipe.  
 

Prática, trabalhar 
em equipe. 

PR4 Justamente essas capacitações, 
possibilidade de você ter a experiência 
de um professor que já está no mercado 
a muito tempo, naquela área específica. 

Capacitações  

 

QUESTÃO 04 – IMPÁCTO DO PIBID NA CARREIRA PROFISSIONAL  
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PROFESSORES 4. QUAL O MAIOR 
IMPACTO O PIBID 
TROUXE PARA SUA 
CARREIRA 
PROFISSIONAL? 

ANÁLISE CATEGORIA 

PR1 A experiência de estar dentro da escola, 
próximo dos alunos, de poder conversar, 
conversar com os professores, agir de 
igual para igual. 

Experiência. Experiência, certeza 
sobre a licenciatura. 

PR2 Inserir-me de forma antecipada na 
escola, fez com que eu tivesse certeza 
que eu queria ser professor. 
 

Experiência, 
certeza sobre a 
licenciatura. 

PR3 Experiência; é um diferencial, porque às 
vezes você sai daqui e não tem a 
experiência na escola, até mesmo saber 
se realmente é isso que você quer, até 
mesmo saber a faixa etária que você se 
identifica mais. 

Experiência, 
certeza sobre a 
licenciatura. 

PR4 A experiência, quando do você mostra 
que você participou do PIBID por dois 
anos as pessoas olham com o olhar 
diferente. 

Experiência.  

 

QUESTÃO 05 – CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PARA AS LICENCIATURAS. 

PROFESSORES 4. VOCÊ CONSIDERA 
O PIBID COMO 
UMA GRANDE 
CONTRIBUIÇÃO 
PARA OS ALUNOS 
DAS 
LICENCIATURAS? 

ANÁLISE CATEGORIA 

PR1 Para mim é muito importante, dentro da 
educação física hoje os nossos estágios 
são poucos e o tempo é muito curto. Não 
tem nada que eu tenha aprendido na 
faculdade que eu já não tenha tentado 
com aluno; o que falta bastante dentro da 
educação física é por em prática e ao 
mesmo tempo teorizar dentro dessa 
prática; se você não está lá na escola, 
você não conhece nada; a educação 
física precisa de mais momentos para 
vivenciar dentro da escola. 

Oportunidade de 
colocar a teoria em 
prática, 
conhecimento da 
escola. 

Oportunidade de 
relacionar teoria e 
prática, mostrar ao 
aluno se ele se 
identifica ou não 
com a licenciatura. 

PR2 Pelo fato de inserir os alunos no contexto 
da escola; faz ainda os alunos verem se é 
realmente o que eles querem ou não, se 
eles se identificam ou não. 

Mostrar ao aluno se 
ele se identifica ou 
não com o campo 
de trabalho. 

PR3 É uma forma dos acadêmicos terem a 
prática realmente. 

Conhecimento da 
prática. 

PR4 O PIBID é uma oportunidade de entrar 
no mercado de trabalho de uma maneira 
diferente, ele lhe proporciona um 
aprendizado crescente em quanto você 
está ali. 

Oportunidade de 
aprendizado. 
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QUESTÃO 06 – APRENDIZADOS ADQUIRIDOS PELO PIBID QUE A UNIVERSIDADE NÃO 
PROPORCIONOU 

PROFESSORES 4. VOCÊ CONSIDERA 
QUE SUA INSERÇÃO 
NO PROGRAMA 
PIBID AMPLIOU AS 
POSSIBILIDADES DO 
CURRÍCULO DO 
CURSO DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA? 
OU SEJA, VOCÊ 
CONSIDERA TER 
EXPERIÊNCIAS, 
SABERES OU 
CONHECIMENTOS 
QUE AS DISCIPLINAS 
DO CURSO NÃO LHE 
PROPORCIONARAM? 

ANÁLISE CATEGORIA 

PR1 Então o PIBID é muito importante pelo 
fato de estar ali próximo com os 
estudantes, de conhecer, de conversar, de 
entender a dinâmica da escola; para mim, 
para o currículo da educação física é 
necessário se repensar em mais 
movimentos desses de prática para os 
estudantes se reconhecerem dentro da 
escola não esperar para o final, porque eu 
acho que o tempo de estágio é muito 
pouco. 

Conhecimento da 
escola, 
relacionamento 
com os estudantes, 
conhecimento da 
prática. 

Conhecimento e 
inserção na 
escola, certeza 
sobre a 
licenciatura e 
aprendizados das 
capacitações. 

PR2 O PIBID me serviu para me inserir na 
escola e serviu para que eu tivesse certeza 
que é isso que eu quero fazer para o resto 
da minha vida 

Inserção na escola, 
certeza sobre a 
licenciatura. 

PR3 As capacitações tiveram professores que 
trouxeram outro olhar, porque querendo 
ou não cada professor tem sua 
metodologia. Ninguém sabe tudo! Então 
me trouxeram outro olhar, outra forma de 
enxergar aquela área, aquele conteúdo. 

Aprendizados das 
capacitações. 

PR4 Já tenho na minha cabeça vários planos de 
aula que já estão prontos, esses planos de 
aulas já foram melhorados e adaptados por 
nós do PIBID. Diferente das pessoas que 
tem um plano de aula que nunca foram 
pós na prática aquilo e não sabe como vai 
acontecer na hora da aula. 

Aprendizados das 
capacitações. 

 

 

 Tabelas dos Coordenadores do subprojeto 

QUESTÃO 01 – O QUE É O PIBID 

COORDENADORES 1. PARA VOCÊ, O 

QUE É O PIBID? 

ANÁLISE CATEGORIA 

CO1 É um programa institucional de 
bolsa de iniciação a docência; é um 

Programa de 
iniciação a 

Conhecimento da 
escola e da 
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programa que contribui para uma 
maior aproximação dos 
licenciandos com a licenciatura 
desde o início da graduação ou 
desde o segundo semestre em 
atividades que façam essa 
aproximação dele com o campo da 
realidade escolar. 

docência, maior 
aproximação com 
a realidade 
escolar. 

realidade 

CO2 Excelente oportunidade para os 
alunos de vivenciar e conhecer a 
escola; é uma oportunidade 
maravilhosa não só para eles para a 
escola também é bom; para os 
supervisores é muito bom também.  

Oportunidade de o 
aluno conhecer a 
escola, contribuir 
com a mesma e 
com os 
supervisores. 

 

 

QUESTÃO 02 – PIBID NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS LICENCIANDOS 

COORDENADORES 1. COMO VOCÊ VÊ 
O PIBID NO 
PROCESSO DE 
FORMAÇÃO DE 
ALUNOS 
LICENCIANDOS? 

ANÁLISE CATEGORIA 

CO1 O PIBID contribui para que haja um 
primeiro contato do aluno com a 
licenciatura e esse contato faça com 
que ele permaneça na licenciatura; ele 
consegue perceber a inserção dele na 
escola, a contribuição dele que ele 
leva para escola e a contribuição que a 
escola traz para formação dele. 

Contribuição 
para o primeiro 
contato com a 
licenciatura, 
estimulo a 
continuar na 
licenciatura, as 
contribuições 
tanto da escola 
para o aluno 
como do aluno 
para a escola. 

Primeiro contato 
com a escola e 
estimulo a 
continuar na 
licenciatura.  

CO2 O PIBID é uma espécie de choque de 
realidade, existe um choque de 
realidade muito grande para esse 
aluno que chega à escola como 
bolsista dos PIBID e esse choque é 
excelente para a formação dele. 

O choque de 
realidade que a 
escola pública 
exerce sobre os 
bolsistas. 

 

QUESTÃO 03 – PIBID NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS LICENCIANDOS 

COORDENADORES 1. O QUE VOCÊ 
ACHA MAIS 
RELEVANTE 
SER 
VIVENCIADO 
PELOS 
BOLSISTAS 
DURANTE A 
PERMANÊNCIA 
NO PROJETO? 

ANÁLISE CATEGORIA 

CO1 Aproximação com a escola, Aproximação Aprender a 
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reconhecer a realidade escolar como 
um campo de intervenção da 
docência, fazer um levantamento do 
que é a escola, quais os principais 
espaços de intervenção dentro da 
escola, compreender como é que a 
escola funciona, compreender como a 
educação física está inserida dentro 
da escola, compreender o que é o 
projeto pedagógico da escola, 
compreender o que é o planejamento 
dentro do contexto escolar, que 
instancias regem a escolar; saber 
fazer um plano de aula, saber 
executar uma aula, saber elaborar 
projetos interdisciplinares; fazer a 
relação entre a teoria e a prática. 

com a escola, 
campo de 
intervenção, 
entender a escola 
como uma única 
unidade, saber 
como elaborar um 
plano de aula, 
saber executar 
uma aula, fazer 
relação entre a 
teoria e a prática.  

docência e 
compreender 
como a escola 
funciona. 

CO2 Aprender a docência, eles vão 
começar supervisionados pelo o 
professor, atuando como 
quadjuvantes. Mas chega um 
momento em que eles querem 
protagonizar a aula; eles vão 
vivenciar as mazelas e algumas 
virtudes da nossa escola pública. Eles 
vão ver a falta de material, vão ver 
aquela criança que não tem comida, 
não tem uma escova de dente em 
casa; como a escola pública funciona 
e suas dificuldades. 

Aprender a 
docência, 
perceber e 
conhecer as 
dificuldades da 
escola pública. 

 

QUESTÃO 04 – OS OBJETIVOS DO PIBID ESTÃO SENDO SUPRIDOS? 

COORDENADORES 1. VOCÊ 
CONSIDERA 
QUE O PIBID 
CONSEGUE 
SUPRIR OS 
OBJETIVOS 
INICIAIS QUE 
SÃO 
INSTITUÍDOS 
PELO 
PROGRAMA? 

ANÁLISE CATEGO
RIA 

CO1 PIBID vem suprindo os seus 
objetivos, que é proporcionar essa 
aproximação com a licenciatura, que 
o aluno crie sua identidade docente 
desde o inicio do curso, que ele 
saiba quais são as especificidades do 
trabalho docente, que ele tenha uma 
aproximação mais específica com a 
licenciatura; eu acho que em linhas 
gerais o programa vem sendo 
atendido e ele atende também as 
necessidades ao mesmo tempo em 
que os alunos começam a 
compreender o que é o programa. 

O PIBID vem suprindo 
os seus objetivos; em 
linhas gerais o 
programa vem sendo 
atendido e ele atende 
também as 
necessidades ao mesmo 
tempo em que os 
alunos começam a 
compreender o que é o 
programa. 

Considero 
que sim. 
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CO2 Eu considero que sim, ele consegue. Eu considero que sim. 
 

QUESTÃO 05 – DIFERENCIAL ENTRE OS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DOS 
QUE NÃO PARTICIPAM? 

COORDENADORES 1. VOCÊ TAMBÉM, 
COMO 
PROFESSOR DO 
CURSO, 
CONSEGUE 
NOTAR ALGUM 
DIFERENCIAL 
NOS ALUNOS 
QUE 
PARTICIPAM 
DO PROGRAMA 
PIBID DOS QUE 
NÃO 
PARTICIPAM? 

ANÁLISE CATEGORIA 

CO1 Há um diferencial; o aluno do 
PIBID tem mais atitude, ele tem 
mais experiência no sentido de 
conhecer mais os alunos; ao 
conhecer a realidade dos alunos eles 
conseguem fazer aulas mais 
próximas da realidade desses 
alunos; eles aprendem no próprio 
processo da aula com o supervisor e 
com os alunos. 

Há um 
diferencial, esse 
aluno tem mais 
atitude, mais 
experiência, tem 
aulas mais 
próximas da 
realidade, eles 
aprendem com a 
realidade. 

Mais experiência 
com a realidade, 
maior segurança 
e atitude ao falar 
e se expressar. 

CO2 Totalmente. Eu percebo um 
amadurecimento muito grande 
nesses alunos; os nossos alunos que 
estão no PIBID amadurecem e eu 
percebo que eles passam a ter uma 
segurança para falar em público; 
quando eles têm que apresentar um 
tema eles conseguem se locomover 
e se expressar com muito mais 
segurança; o interessante também é 
que ele intervém muito mais nas 
aulas. 

Totalmente, 
amadurecimento 
maior, maior 
segurança ao 
falar em público, 
eles intervém 
muito mais nas 
aulas. 

 

QUESTÃO 06 – APRENDIZADOS ADQUIRIDOS PELO PIBID QUE A UNIVERSIDADE NÃO 
PROPORCIONA 
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COORDENADO
RES 

1. VOCÊ CONSEGUE 
PERCEBER ALGUM 
IMPACTO DAS AÇÕES 
OU DA 
PARTICIPAÇÃO DOS 
ALUNOS DO 
PROGRAMA PIBID NO 
QUE SE REFERE AO 
CURRÍCULO DO 
CURSO? OU SEJA, 
VOCÊ PERCEBE 
ALGUNS 
CONTEÚDOS, 
EXPERIÊNCIAS OU 
SABERES QUE OS 
ALUNOS NÃO 
VIVENCIAM NAS 
DISCIPLINAS OU NO 
CURRÍCULO DO 
CURSO E APRENDEM 
NO PIBID? 

ANÁLISE CATEGORIA 

CO1 Penso que um aspecto principal é a relação 
teoria e prática; eles conseguem estabelecer 
uma relação mais próxima da realidade 
entre o que eles veem nas disciplinas e o 
que eles desenvolvem lá na escola; eles 
trazem algumas demandas da escola que 
muitas vezes que as disciplinas não dão 
conta; ele está vivenciando conteúdos em 
que em outras escolas não são tão 
desenvolvidas; é importante essa 
articulação de teoria e prática, que para eles 
é mais palpável e mais fácil de que o aluno 
que só vai entrar na escola no quinto 
semestre. 

Relação teoria e 
prática, relação 
mais próxima 
com a realidade, 
trazem demandas 
que as disciplinas 
não abordam. 

Conhecimento da 
realidade e 
relação teoria e 
prática. 

CO2 Nenhum curso dá conta de todo 
conhecimento da realidade; você sempre 
tem na universidade um conhecimento mais 
teórico, nas ações de extensão vão dar uma 
relação com a comunidade, mas o que o 
PIBID trás, ele realmente complementa a 
formação. 

Conhecimento da 
realidade. 
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