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RESUMO 

O presente estudo tem como finalidade a investigação das contribuições do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) para a formação inicial dos bolsistas 

do subprojeto de Educação Física da Universidade do Estado da Bahia- UNEB, Departamento 

de Ciências Humanas, Jacobina-BA, objetivando a compreenção dos desafios limites e 

possibilidades encontrados no desenvolvimento do Programa na referida Instituição. Sob essa 

perspectiva, foi analisado as Políticas Públicas para a educação no Brasil, buscando entender 

qual o sentido da criação do PIBID e os objetivos que o permeiam. Em conseguinte examinou-

se o subprojeto do Curso de Educação Física intitulado “Escola como espaço da cultura corporal 

na cidade de Jacobina-BA” a partir de autores renomados no campo da educação e Educação 

Física. Deste modo esta investigação tem por base os pressupostos da pesquisa social 

qualitativa, se enquadrando como pesquisa de campo e documental concomitantemente, 

caracterizando-se como uma pesquisa de cunho qualitativa com apreensão de dados através da 

técnica do grupo focal. Em relação aos sujeitos da pesquisa foram organizados e classificados 

quanto ao tempo de atuação no Programa, sendo eles três ex-bolsistas licenciados, ou seja, 

estudantes que concluíram o curso e residem no município ou próximo e três bolsistas que 

atuam em diferentes escolas parceiras desde o início do subprojeto. Este estudo apresenta três 

capítulos centrais que delineiam toda a investigação, o primeiro traz uma discussão sobre a 

origem das políticas públicas e seu delineamento para a formação de professores no Brasil, 

apresentando pressupostos históricos do PIBID refletindo criticamente sobre a inserção do 

mesmo no país, como ele surge e quais os objetivos que o permeiam numa breve revisão de 

literatura. No II Capítulo analiso o subprojeto do PIBID de Educação Física da UNEB-

Departamento de Ciências Humanas, Campus IV, a partir de autores que sustentam sua base 

teórica, refletindo sobre suas ações em uma perspectiva dialética e no III Capítulo apresento 

algumas reflexões sobre as experiências do PIBID de Educação Física em Jacobina-BA onde 

foi privilegiado discussões em torno dos dados obtidos, de onde decorreu interpretação tanto 

dos obtidos empiricamente através de ánalise de conteúdo como das contribuições teóricas 

utilizadas. Os resultados apontam para a compreensão do PIBID enquanto uma política pública 

transformadora que tem proporcionado aos futuros professores de Educação Física acreditar na 

docência e entender que embora existam percalços e desafios a serem superados na carreira 

profissional, as experiências ofertadas pelo Programa os fazem pensar em possibilidades 

inovadoras que marcam sua formação inicial impulsionando-os para uma atuação docente 

confiante e comprometida com a realidade social.   

Palavras-chave: Formação Inicial de Professores, Educação Física, PIBID, Políticas Públicas. 
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ABSTRACT 

The purpose of the present study is to investigate the contributions of the Institutional Program 

of Initiatives for Teaching (PIBID) for the initial training of the scholarship holders of the 

Physical Education subproject of the State University of Bahia (UNEB), Department of Human 

Sciences, Jacobina-BA, Aiming to understand the limits and possibilities found in the 

development of the program in the said Institution. From this perspective, the Public Policies 

for Education in Brazil were analyzed, seeking to understand the meaning of the creation of the 

PIBID and the objectives that pervade it. Therefore, the subproject of the Physical Education 

Course titled "School as a space of corporal culture in the city of Jacobina-BA" was examined 

from renowned authors in the field of Education and Physical Education. In this way, this 

research is based on the assumptions of qualitative social research, being classified as field and 

documentary research concomitantly, characterizing itself as a qualitative research with data 

apprehension through the focal group technique. In relation to the subjects of the research were 

organized and classified as to the duration of the program, being three alumni graduates, that 

is, students who completed the course and reside in the municipality or nearby and three fellows 

who have worked in different partner schools since The start of the subproject. This study 

presents three central chapters that outline the whole investigation, the first one discusses the 

origin of public policies and their design for teacher training in Brazil, presenting historical 

assumptions of the PIBID reflecting critically on the insertion of the same in the country, as It 

emerges and the objectives that permeate it in a brief literature review. In the II Chapter I 

analyze the PIBID subproject of Physical Education of the UNEB-Department of Human 

Sciences, Campus IV, based on authors who support their theoretical basis, reflecting on their 

actions in a dialectical perspective and in the III Chapter I present some reflections on the 

experiences Of the Pibid of Physical Education in Jacobina-BA where it was privileged 

discussions around the obtained data, from which it happened interpretation of both those 

obtained empirically through analysis of content as of the theoretical contributions used. The 

results point to the understanding of PIBID as a transformative public policy that has provided 

future Physical Education teachers to believe in teaching and to understand that although there 

are mishaps and challenges to be overcome in the professional career, the experiences offered 

by the Program make them think of possibilities Innovators that mark their initial formation, 

impelling them to a confident and committed teaching activity with the social reality. 

Keywords: Initial Teacher Training, Physical education, PIBID, Public policy. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem como objetivo compreender como a política pública PIBID1 tem 

se configurado dentro do subprojeto do curso de licenciatura em Educação Física da 

Universidade do Estado da Bahia-UNEB na cidade de Jacobina e de que maneira ele contribui 

para a formação inicial dos bolsistas de iniciação à docência.  

Para tanto se fez necessário compreender que as últimas décadas têm sido marcadas por 

movimentos nas práticas da formação de professores, entrelaçados aos processos de 

reestruturação social, cultural e produtiva em que implicam diretamente em mudanças na 

formação inicial dos estudantes dos cursos de licenciaturas, bem como na melhoria do ensino 

da educação básica (MATHEUS, 2014).  

É nesta perspectiva que as políticas Públicas para a educação são criadas, com o objetivo 

de favorecer uma formação de professores de qualidade visa também o fortalecimento da 

parceria entre Educação Básica e Ensino Superior. Embora elas ainda estejam relacionadas às 

políticas de mercado reguladas ainda que minimamente pelo ideário neoliberal, atualmente tem 

buscado incorporar em seus objetivos, ideologias sociais capazes de dar saltos qualitativos ao 

processo de formação profissional para a carreira docente (GATTI e BARRETO, 2009; 

BERKEMBROCK, 2015). 

Desta forma compreende-se que a política pública nasce de uma necessidade real da 

sociedade e por assim dizer de problemas que surgem com o passar dos anos, e é através delas 

que se buscam possíveis soluções. Segundo Souza (2006) ela pode ser caracterizada também 

como uma ação conjunta do governo, que ao cria-las visa corrigir problemas de diversas esferas, 

inclusive educacional sejam elas na formação inicial ou continuada, porém, tanto podem 

beneficiar, como afetar a população devido a interesses que muitas vezes estão por trás destas 

estratégias. 

Em estudo realizado no ano de 2012 por Joana Paulin Romanowski é demonstrado 

algumas considerações em relação à formação inicial e suas implicações na educação básica, a 

autora aponta dados do Censo que informam uma baixa da procura das pessoas pelos cursos de 

licenciaturas, ou seja, a atividade docente tem se tornado como afirma Gatti et al. (2009) um 

                                                           
1 PIBID-Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência é uma Política Pública proposta pelo Ministério 

da Educação e Cultura (MEC) em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior 

(CAPES), um dos objetivos que o permeiam é o fomento a formação inicial e continuada de profissionais do 

magistério, concedendo bolsas abrangendo diferentes áreas de conhecimento. 
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lugar secundário no modelo universitário brasileiro, visto que ser professor vem deixando de 

ser uma opção profissional procurada pelos jovens. 

“As novas exigências ao trabalho dos professores na sociedade contemporânea e o 

reconhecimento de que a formação nos cursos de licenciatura não vem ofertando os 

conhecimentos e habilidades necessários para enfrentar os desafios da docência 

colocam em questão a atuação da Universidade na formação docente” (GATTI et al., 

2014, p.13). 

Assim proposto pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), objetivando a 

valorização do magistério e a busca por tornar as licenciaturas mais atrativas no âmbito 

profissional o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) foi instituído 

como política pública para formação de professores no Brasil. O mesmo é uma ação conjunta 

do Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Superior (SESu) 

pertencente à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Foi 

criado em 2007 a partir da Lei nº. 11.502 que elaborou o decreto de nº 6.755, de janeiro de 

2009, instituindo a Política Nacional de Formação de profissionais do magistério da Educação 

Básica (BRASIL, 2010). 

Com a ampliação do Programa, teve sua regulamentação mais detalhada através do 

Decreto nº 7.219, de 24 de junho de 2010, que estabelece o PIBID como política estratégica de 

Estado para a melhoria da qualidade da formação de professores e da educação de um modo 

geral. Um diferencial nesse Programa é a concessão de bolsas para os estudantes das 

licenciaturas (bolsistas ID), professores das Universidades (Coordenadores de área dos 

subprojetos), e os professores da rede pública (Supervisores). 

Voltado para a formação docente da rede pública de ensino inicialmente priorizava as 

Instituições Federais de Ensino Superior e Centros Federais de Educação tecnológica que 

possuíam cursos de licenciatura. Com o passar dos anos se estende as Universidades Estaduais, 

de acordo com Gatti et al. (2014) o Programa inicia em 2007 atendendo cerca de 3.000 bolsistas, 

expande-se rapidamente e em 2012 alcança 49.321 bolsas distribuídas entre bolsistas ID, 

coordenadores de área e supervisores, em 2014 chega a 90.254 bolsas ofertadas em 855 campi 

de 284 Instituições formadoras pública e privada.  

O PIBID ganha espaços cada vez mais amplos no Brasil e chega as IES do Estado da 

Bahia alcançando a capital e uma grande parte do interior. Na Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB) o PIBID surge a partir da aprovação no Edital CAPES/DEB 02/2009 através do Projeto 

Institucional “A docência partilhada: universidade e escola como espaços que favorecem a 

construção dos elementos essenciais à docência” a época eram 11 subprojetos com um 

coordenador de área cada, 23 supervisores e 210 bolsistas. No edital da Capes nº. 061/2013 sua 
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configuração passa a contemplar 49 subprojetos distribuídos em 19 campi da UNEB, 108 

coordenadores de área, 234 supervisores e 1.563 bolsistas de iniciação à docência, 

demonstrando um crescimento considerável nesta IES nos últimos anos (SILVA et al., 2016). 

Em contrapartida a esta expansão a partir do final do ano de 2015, há situação agravante 

em que o PIBID passa por momentos de incertezas e é notório o corte de bolsas em todo país. 

O documento que deu suporte para essa fragilização foi o ofício circular nº 18/2015-

DEB/CAPES disponibilizado as IES participantes do Programa, nele fica explícito a redução 

de pelo menos 50 % das bolsas ofertadas.  

O interesse da realização desta pesquisa surgiu a partir da aproximação que tive com o 

Programa onde fui bolsista no ano de 2012 do primeiro subprojeto de Educação Física da 

Universidade do Estado da Bahia na cidade de Jacobina intitulado “Lutas como tema do 

componente curricular da Educação física no Ensino Médio da Cidade de Jacobina: 

possibilidades do processo ensino aprendizagem a partir da pesquisa-ação”, a época o 

subprojeto contava com cinco bolsistas ID, uma supervisora e um coordenador de área atuando 

em uma escola de Ensino Médio da referida cidade.  

Nesta ocasião comecei a me dedicar a apresentação de trabalhos científicos tanto no 

Estado da Bahia quanto a fora dele á exemplo da reunião cientifica da Sociedade Brasileira para 

o Progresso da Ciência (SBPC) que ocorre anualmente em lugares distintos, participando do 

evento em Recife-PE no ano de 2013 e em Rio Branco-AC no ano de 2014, simpósios de 

licenciaturas, Congressos brasileiros da área de Educação Física entre outros. 

Assim criou-se uma visibilidade ainda que tímida do PIBID dentro do curso de 

Educação Física na UNEB, e aos poucos as experiências ofertadas pelo Programa foi se 

tornando notável entre acadêmicos e docentes universitários. Diante deste crescimento pude 

observar que estudantes do curso de Educação Física começavam a se interessar e comentavam 

sobre o desejo de se tornarem pertencentes ao subprojeto, perguntando sempre quando haveria 

seleção para novos bolsistas.   

Em contínua caminhada para a carreira docente fui selecionada para o segundo 

subprojeto aprovado pelo edital da CAPES nº. 061/2013 com o tema “Escola como espaço da 

cultura corporal na cidade de Jacobina-BA”. Este com maiores proporções passa a desenvolver 

atividades em quatro escolas da rede básica de ensino, sob a orientação de 02 coordenadores de 

área, 04 supervisores uma para cada instituição e contava inicialmente com 22 bolsistas, 

havendo mudança nesses números no decorrer do subprojeto, um capítulo desta pesquisa 

decorrerá sobre seus objetivos e desenvolvimento.  
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Durante o período que atuei como bolsista, a experiência me permitiu compreender a 

importância do Programa para a minha formação inicial tanto no que diz respeito ao ensino 

quanto à pesquisa e extensão, tripé que sustenta a Universidade. Porém houve muitos 

questionamentos que apareceram ao longo destas vivências, principalmente quanto há alguns 

problemas existentes no trabalho didático-pedagógico dos professores supervisores que muitas 

vezes não possuem formação na área que lecionam dificultando o andamento do subprojeto, 

outro fator era a desistência de alguns bolsistas pela dificuldade em não morar na cidade onde 

o subprojeto era desenvolvido os impossibilitando de cumprir a carga horária exigida pelo 

Programa bem como as atividades propostas. 

Havia muitas dificuldades por parte dos professores supervisores em compreender que 

o espaço escolar é um lugar em que é necessário atender ao que a instituição e o sistema 

solicitam, porém, o universo escolar não deve se limitar a este fator requerendo dos docentes 

um olhar mais apurado para os indivíduos inseridos neste espaço, objetivando que os alunos 

aprendessem outros elementos importantes para seu desenvolvimento social. Muitas vezes os 

conteúdos impostos pelas instituições escolares eram fragmentados, não oferecendo a este 

educando uma maneira de compreender melhor e criticamente o mundo em que vive. 

Referente a esta questão, Rebolo et al. (2012) afirma que é um desafio para os docentes 

romper com estas tradições, uma vez que há alguns limites impostos pela organização e 

desenvolvimento do sistema educacional. Segundo os autores o trabalho docente é marcado 

naturalmente por prescrições externas, mas cabe ao docente em suas ações organiza-las 

estabelecendo com esse movimento seu próprio repertório de saberes e de experiências.  

A partir dessas vivências senti a necessidade de compreender como se dá as 

contribuições para o processo de formação inicial de outros bolsistas, bem como analisar os 

desafios e possibilidades apontadas pelos mesmos no decorrer do Programa no curso de 

Educação Física da Universidade do Estado da Bahia na cidade de Jacobina.           

Em síntese, a presente pesquisa justifica-se à medida que ao pensar na ação docente não 

se pode abandonar o entendimento que tudo começa na formação inicial, e que esta fase deve, 

ou deveria ser capaz de preparar o estudante para situações concretas do trabalho profissional. 

Diante do exposto Eliene Maria da Silva na sua Tese de Doutorado em uma análise das 

experiências vivenciadas no âmbito do PIBID/UNEB menciona que: 

Trazer a discussão da aprendizagem da docência, no contexto ainda da formação, 

poderá contribuir para favorecer a circulação de informações acerca da relação que 

pode ser estabelecida entre a participação dos licenciandos em Programas de formação 

durante o seu percurso acadêmico. Nesse sentido, poderá ainda ampliar a linha de 

reflexão que estabelece relações de co-influências entre a participação em programas 
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dessa natureza e a melhoria no desempenho acadêmico dos licenciandos (SILVA, 

2016, p.33). 

 

Assim se torna imprescindível refletir sobre o PIBID enquanto uma política de formação 

de professores no Brasil, direcionada para o fortalecimento e preparação desta etapa acadêmica, 

estreitando relações entre teoria e prática, e promovendo um aprimoramento da educação básica 

através de ações conjuntas entre escola e Universidade. 

 O debate se faz necessário a fim de que se compreenda a importância do objeto de 

estudo também para a comunidade acadêmica, uma vez que tem se observado pesquisas com 

esse tema ainda incipiente dentro da Universidade. Deste modo esta oferecerá considerações 

sobre um assunto pouco explorado no Campus e no curso de Licenciatura em Educação Física, 

e seu resultado poderá propor lugares, refletir sobre problemas, trazer debates sólidos sobre a 

formação inicial e como o PIBID pode ser aprimorado neste espaço.  

Para tanto como pergunta problema foi definida: quais as contribuições do PIBID para 

a formação inicial dos bolsistas de iniciação à docência do curso de Educação Física em 

Jacobina-BA e quais os desafios, limites e possibilidades observados no desenvolvimento do 

programa? 

    Para responder a esta questão foi elaborado o seguinte objetivo central que delineasse 

esta investigação: Analisar criticamente o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID), tentando Compreender de que forma o mesmo tem se constituído uma 

política pública para formação de professores, com enfoque nas contribuições, desafios, limites 

e possibilidades encontrados pelos bolsistas ID no desenvolvimento do subprojeto de Educação 

Física na cidade de Jacobina-BA. 

Para que a pesquisa não seja apenas uma confirmação ou reorganização de dados já 

mencionados ou conhecidos, que não se torne uma mera elaboração de ideias ou ideologias é 

necessário que a investigação tenha um referencial que a sustente teoricamente, partindo sempre 

da exigência de comprovação e verificação (MINAYO, 2006). 

Deste modo esta investigação tem por base os pressupostos da pesquisa social 

qualitativa, se enquadrando como pesquisa de campo e documental concomitantemente. Quanto 

à classificação segundo os objetivos gerais, será exploratória à medida que recorrerá a um 

referencial teórico sobre o tema em questão a fim de que a sustente cientificamente, utilizará 

técnicas para coleta e analise de dados e visa manter um envolvimento maior com o problema 

de pesquisa, permitindo uma aproximação do pesquisador com a realidade sobre a qual 

formulou a problemática, estabelecendo uma interação com os “atores” que conformam a 
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realidade e, assim, constrói um conhecimento empírico importantíssimo para quem faz a 

pesquisa social. (MARCONI e LAKATOS, 2002; MYNAYO, 2006).  

Segundo Gil (2012) há uma flexibilidade do planejamento enquadrado na classificação 

exploratória visto que a coleta de dados pode acontecer de diversas maneiras, geralmente 

envolvendo levantamento bibliográfico, entrevistas de pessoas que tiveram contato com o 

assunto a ser abordado além de uma análise aprofundada de materiais que irão auxiliar na 

compreensão do objeto de estudo, proporcionando uma nova visão do problema. 

 A base epistemológica que a sustenta é o materialismo histórico-dialético, concepção 

filosófica que se fundamenta no pensamento de Marx. Segundo Triviños (2011) o método 

dialético entende que as condições da vida material da sociedade determinam suas ideias, suas 

teorias e opiniões políticas, é assim chamado devido a maneira de considerar os fenômenos da 

natureza e da sociedade, isto significa dizer que ele considera a historicidade dos processos 

sociais, as condições socioeconômicas de produção dos fenômenos e as contradições sociais.  

Desta forma o materialismo marxista se opõe ao idealismo partindo da premissa de que 

o mundo pela sua natureza é material, de acordo com Triviños (2011) para que uma pesquisa 

se caracterize com esta concepção filosófica de mundo e de sociedade é necessário que o 

pesquisador ao investigar no campo social deverá ter a ideia clara dos conceitos capitais do 

materialismo histórico partindo da base de que existe uma realidade objetiva fora da consciência 

e que esta é um produto resultado da evolução do material. 

É imprescindível que o pesquisador compreenda nesta lógica que existe estrutura das 

formações socioeconômicas, consciência social e individual, concepção de homem, ideia da 

personalidade, da educação entre outros. Os objetos mantêm uma relação dinâmica, uma vez 

partindo da parte para o todo, ora do todo para a parte. Os sujeitos têm papel fundamental no 

processo, busca-se compreender o processo histórico nas relações sociais, indo de encontro ao 

modelo econômico e social vigente. 

Como sujeitos da pesquisa participaram 06 bolsistas de iniciação à docência do 

subprojeto de Educação Física da UNEB, Departamento de Ciências Humanas, Jacobina. Os 

bolsistas foram organizados em grupos classificados quanto ao tempo de atuação no programa, 

sendo eles 3 ex-bolsistas licenciados, ou seja, sujeitos que concluíram o curso e residem no 

município ou próximo e 3 bolsistas que atuam desde o início do subprojeto em escolas distintas. 

Em quanto uma técnica de investigação qualitativa para coleta de dados empiricamente, 

optei por aplicar o grupo focal, visto que é um tipo de entrevista que acontece através de uma 

interação coletiva, permitindo que os participantes em pequeno grupo se tornem sujeitos ativos 
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no processo de investigação. Utilizado á décadas permite dialogar sobre um tema, ao receber 

estímulos apropriados, podendo atender a interesses práticos ou teóricos de cada grupo. 

(GONDIN, 2003; BACKERS et al., 2011). 

Gondin (2003) sugere que esta técnica deva possuir clarezas de propósitos, e isto 

influencia consideravelmente em todo o processo da pesquisa, seja no momento de discussão 

do objeto de estudo ou do resultado do mesmo. Deve-se ter a clareza que as decisões 

metodológicas dependerão dos objetivos a serem traçados, sendo assim, se torna crucial 

levantar alguns aspectos para o processo de planejamento do grupo focal. 

Através da análise de conteúdo que os dados foram interpretados, caminhando na 

descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestados no grupo focal. De acordo com 

Bardin (1979, apud MINAYO, 2006) além de partir da perspectiva qualitativa, a análise de 

conteúdo vai além das aparências do que está sendo comunicado sendo classificado pelo mesmo 

autor como:  

“[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimento sistemático e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens” 

(MINAYO, 2006, p.84). 

 

A fim de propiciar uma boa organização na estrutura da pesquisa em questão, esta será 

apresentada da seguinte forma: na Introdução abordo de forma sucinta uma exposição clara do 

objeto de estudo, apontando sua relevância nas esferas pessoal, acadêmica e social; os 

procedimentos metodológicos que embasaram seu desenvolvimento bem como os objetivos em 

torno do qual a pesquisa foi realizada.   

O Capítulo I traz uma discussão sobre a origem das políticas públicas e seu delineamento 

para a formação de professores no Brasil. Apresenta pressupostos históricos do PIBID 

refletindo criticamente sobre a inserção do mesmo no país, como ele surge e quais os objetivos 

que o permeiam numa breve revisão de literatura.  

No Capítulo II analiso o subprojeto do PIBID de Educação Física da UNEB-

Departamento de Ciências Humanas, Campus IV, a partir de autores que sustentam sua base 

teórica, refletindo sobre suas ações em uma perspectiva dialética.  

No capítulo III apresento algumas reflexões sobre as experiências do PIBID de 

Educação Física em Jacobina-BA, tendo em vista as contribuições, os desafios e possibilidades 

percebidas pelos bolsistas ID durante o desenvolvimento do programa através da análise de 

conteúdo do grupo focal.  
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Nas Considerações Finais se encontra a síntese de toda reflexão, nela abordo a relação 

entre a teoria apontada e a base epistemológica defendida, a união das ideias encontradas na 

análise da coleta de dados e a prática social final resultante de todo o processo da pesquisa.  

Finalizo este estudo apontando o PIBID enquanto uma política pública transformadora 

que tem proporcionado aos futuros professores de Educação Física acreditar na docência e 

entender que embora existam percalços e desafios a serem superados na carreira profissional, 

as experiências ofertadas pelo Programa os fazem pensar em possibilidades inovadoras que 

marcam sua formação inicial impulsionando-os para uma atuação docente confiante e 

comprometida com a realidade social.   
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CAPÍTULO I 

O PIBID E AS POLÍTICAS PÚBLICAS: CONCEITOS E CONTEXTO 

HISTÓRICO 

 

1.1 Breves definições de Política Pública  

A política é algo que nasce com o ser humano, sendo apenas necessária a exteriorização 

de tal prática e possíveis estímulos oferecidos por aqueles que a vivenciam. De acordo com 

Shiroma2 (2011) o termo política prenuncia múltiplos significados, ortograficamente deriva de 

um adjetivo originado de polís-politikós referindo-se a tudo que esta relacionada ao urbano, 

público, social. A autora menciona que alguns pensadores passaram a designá-la como sendo 

um campo aplicado ao estudo do conjunto de atividades humanas articulada as coisas do Estado, 

na sociedade contemporânea esse termo remonta ao conjunto de atividades imputadas pelo 

Estado Capitalista ou dele emanam.  

Com o intuito de compreender os principais conceitos de políticas públicas de acordo 

com a literatura clássica, Celina Souza3 faz um recorte de como as mesmas se originaram e as 

regras e modelos que regem sua decisão, elaboração, implementação e avaliação. No decorrer 

da pesquisa a autora afirma que não existe uma única, nem melhor definição sobre o que seja 

política pública, mas a coloca como sendo “um campo do conhecimento que busca, ao mesmo 

tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando 

necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente)” (SOUZA, 

2006, p.7). 

A autora aponta como fundadores do termo H. Laswell, H. Simon, C. Lindblom e D. 

Easton. Em síntese chega a concluir que foi a junção do conhecimento acadêmico com os 

interesses políticos em estabelecer diálogos racionais com os cientistas e o governo que fizeram 

surgir as políticas públicas, bem como o papel das eleições, das burocracias, dos partidos e dos 

grupos de interesse. Uma teia de relações, desde sua formulação e implicações para a resolução 

de problemas. 

 

É estratégica a importância das políticas públicas de caráter social - saúde, educação, 

cultura, previdência, seguridade, informação, habitação, defesa do consumidor- para 

o Estado Capitalista. Por um lado, revelam as características próprias da intervenção 

                                                           
2 Doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas e PHD pela Universidade de Nottingham e na 

Univerisdade de Oxford.  Atua na área de Educação, principalmente com os temas: política educacional, trabalho 

e educação e redes de políticas públicas.  
3  Phd em Ciência Política pela London School of Economics and Political Science (LSE). Pesquisadora do INCT 

em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento e pesquisadora do Centro de Recursos Humanos (CRH) da 

Universidade Federal da Bahia. Brasil. 
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de um Estado submetido aos interesses gerais do capital na organização e na 

administração da res publica e contribuem para assegurar e ampliar os mecanismos 

de cooptação e controle social. Por outro, como o Estado não se define por está à 

disposição de uma ou outra classe para o seu alternativo, não pode se desobrigar dos 

seus comprometimentos com as distintas forças sociais em confronto (SHIROMA, 

2011, p. 08).   

 

Assim observa-se que as políticas públicas que emanam do Estado não possuem um 

objetivo abstrato ao serem criadas e posteriormente implementadas, existem por traz conflitos 

e pressões de distintas forças sociais que intermediam estas decisões. Em seu artigo Políticas 

Públicas: uma revisão da literatura, Souza (2006) ainda acrescenta que as políticas públicas 

enquanto área do conhecimento nasce nos Estados Unidos, se na Europa analisavam-se mais 

precisamente as teorias explicativas sobre o papel do Estado e do governo como produtores das 

políticas públicas, nos Estados Unidos enquanto uma disciplina acadêmica não mantinha esta 

relação, os estudos eram centrados nas ações concretas dos governos. 

A mesma autora ainda traz diferentes definições para políticas públicas apontadas por 

diversos teóricos, a saber, a de Mead (1995) que a observa como um campo dentro do estudo 

da política que analisa o governo à luz de grandes questões públicas, Lynn (1980), como um 

conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue o 

mesmo viés: política pública é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou 

através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição 

de política pública como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”. A definição mais 

conhecida continua sendo a de Laswell, ou seja, decisões e análises sobre política pública 

implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por que e que diferença faz. 

Nessa perspectiva podemos perceber que o poder de decisão continua nas mãos do 

governo que pouco conhece sobre os problemas enfrentados pelos verdadeiros profissionais da 

educação, os professores. Privilegiando certos grupos sociais ou mesmo regiões. Como se o 

único grupo que rege a sociedade ou que possui preferências seja o próprio governo. Pelo 

contrário deveria haver uma cooperação, que podem ocorrer entre os governos e outras 

instituições e grupos sociais. Como bem coloca Celina Souza “(...) uma teoria geral da política 

pública implica a busca de sintetizar teorias construídas no campo da sociologia, da ciência 

política e da economia” (SOUZA, 2006, p.19). 

“[...] As políticas publicas definem um conjunto de possibilidades e de constrangimento 

a partir do qual agimos e por meio do qual somos socializados de várias formas naquilo que é 

permitido e proibido pelas regras estabelecidas” (MATHEUS, 2014, p.361). Por tanto a política 

pública não se resume a um ramo da ciência política, está dentro de um campo do conhecimento 
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que vai além, perpassa outras áreas de conhecimento e, portanto, multidisciplinar, visto que tem 

em sua busca, em um só tempo, colocar o governo para agir/trabalhar/executar, averiguando se 

essa ação tem alcançado bons resultados e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou 

curso dessas ações. 

Dentre as distintas definições e modelos sobre políticas públicas, Celina destaca e 

sintetiza seus principais elementos: 

 “A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e 

o que, de fato, faz. 

 A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja 

materializada através dos governos, e não necessariamente se restringe a 

participantes formais, já que os informais são também importantes.  

 A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras.  

 A política pública é uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados.  

 A “política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de 

longo prazo” (SOUZA, 2006, p.17 e 18). 

 

 

 

1.2  Políticas Públicas Educacionais no Brasil: alguns desdobramentos para a formação 

de professores 

 Ao entender um pouco mais sobre o que são realmente as políticas públicas e qual o 

papel que ela deve desempenhar, partirei agora para a área da educação, foco do objeto de 

estudo desta pesquisa. Faz-se necessário traçar um caminho entre as reformas de ensino no 

Brasil ainda que de forma superficial, para conseguinte prosseguir na compreensão das políticas 

públicas educacionais e seus embates na formação de professores. 

Como apresenta Shiroma (2011) é necessário traçar uma síntese das políticas públicas 

a partir do ano de 1930, para que se evidenciem alguns aspectos indispensáveis para o 

esclarecimento de uma sequencia lógica de acontecimentos na história da educação brasileira. 

Segundo a autora nesta década havia um grande interesse por parte dos políticos com as 

questões educacionais, se tornava crucial a modernização do país e isso implicava em criar um 

Estado Nacional, centralizador e intervencionista, seria através da educação que os problemas 

sociais, econômicos e políticos seriam solucionados. 

“Nos anos 1930, esse espírito salvacionista, adaptado as condições postas pelo 

primeiro governo Vargas, enfatiza a importância da “criação” de cidadãos e de 

reprodução/modernização das “elites”, acrescida da consciência cada vez mais 

explícita da função da escola no trato da “questão social”: a educação rural, na lógica 

capitalista, para conter a migração do campo para as cidades e a formação técnico-

profissional de trabalhadores, visando solucionar o problema das agitações urbanas. ” 

(SHIROMA, 2011, p. 15 e 16).  

Assim cria-se o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública como uma das 

primeiras medidas com a revolução de 1930, este conferia poderes a União para exercer 
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domínio sobre o ensino no país, pensava-se que uma nova nacionalidade deveria ser construída. 

No ano de 1931 é criado o Conselho Nacional de Educação (CNE) e é partir do mesmo que são 

contempladas as demandas dos diversos níveis de ensino, neste mesmo período houve também 

uma mobilização da igreja católica na qual pensava que a educação moral do povo brasileiro 

era de sua exclusiva competência. 

Observa-se que ambos os projetos educacionais em que se pensavam a época seja o da 

configuração da escola nova, quanto o da igreja católica em inserir o ensino religioso nas 

escolas tinha um objetivo, que a educação fosse utilizada a fim de garantir interesses 

particulares e como afirma Shiroma (2011) lutar pela hegemonia de suas propostas em nível de 

governo.    

Em 1937 é implantado o Estado Novo no qual se definia o papel da educação no projeto 

de nacionalidade, há a partir de então a obrigatoriedade da Educação Física e do ensino cívico 

como mecanismos de disciplina e controle corporal ideológico. Esta década foi marcada pelo 

encurtamento da atuação em que a educação se propunha a exemplo disso pode-se observar que 

as políticas significativas para a educação só vêm aparecer a partir de 1942 com a implemtação 

de uma série de reformas que tomaram o nome de Leis Orgânicas do Ensino (SHIROMA, 

2011). 

Segundo a mesma autora na década de 1940 é regulamentado o ensino técnico-

profissional industrial, comercial e agrícola. Este visava atender as demandas que emergiam á 

época, a economia dava passos largos e acelerava a necessidade de pessoas capacitadas para o 

mercado de trabalho. Um fato marcante nesta década é o fim do Estado Novo e a promulgação 

da nova Constituição que garantia através da carta de 1946 uma educação como direito de todos, 

e cabia aos poderes públicos oferece-la em todos os níveis.  

As décadas de 1960 e 1970 são marcadas pela luta entre pressões conservadoras e 

privatistas da educação e o Movimento em defesa da escola pública defendida por nomes como 

Anísio Texeira, Fernando de Azevedo entre outros. “Agora não se tratava mais de reafirmar os 

princípios de uma nova pedagogia, mas de discutir os aspectos sociais da educação e a 

intransigente defesa da escola pública” Shiroma (2011, p.26). A respeito destas décadas Freitas 

(2002) reforça que se buscou através das políticas públicas uma importância do trabalho 

pedagógico e a forma como está organizada a escola, bem como o papel da sociedade e 

educação/escola juntos em um trabalho mais eficiente para promoção de educandos proficientes 

e consequentemente autônomos.  



23 
 

 
 

Em meados de 1980 a educação brasileira não demonstrava avanço, os índices 

apontavam para um redirecionamento na legislação, “50 % das crianças repetiam ou eram 

excluídas ao longo da 1ª série do 1º grau, 30% da população eram analfabetos, 23% dos 

professores eram leigos e 30% das crianças estavam fora da escola”, Shiroma (2011, p.37) o 

papel agora em evidência era do educador, aquele que é provido e capaz de alterar esses dados 

significamente. Assim criou-se o Plano Nacional de Alfabetização (PNA) com objetivos de 

alfabetizar uma quantidade considerável de brasileiros que se encontravam a margem da 

sociedade por não saberem ler e houve também uma expansão das Instituições de Nivel 

Superior Federais. 

Lutava-se também por uma nova constituição capaz de retirar do cenário legislativo 

aqueles que se encontravam no poder a mais de vinte anos de ditadura militar no país. Foi criada 

então a Constituição de 1988, através dela abriram-se caminhos para institucionalização dos 

espaços democráticos em busca da recuperação dos direitos civis e sociais (FERREIRA, 2011).  

Em seu artigo “Formação de professores no Brasil: 10 anos de embate entre projetos de 

formação”, Freitas (2002) traz problemáticas que geram polêmicas e discursões, à questão da 

reformulação dos cursos de formação dos profissionais da educação e o processo de definição 

das políticas públicas no campo da educação.  

A autora aponta que a necessidade de reestruturação foi surgindo conforme a sociedade 

foi modernizando-se e consequentemente fez-se imprescindível adequar os currículos aos 

novos perfis profissionais resultantes dessas modificações. Esclarece que atualmente os 

educadores se encontram em uma realidade frustrante, repleta de incertezas e perda de 

referências, decorrentes da pós-modernidade.  

Nesta década rompe-se a ideia de uma formação tecnicista para uma concepção 

emancipadora de educação, há uma urgência de profissionais,  

“ (...) de caráter amplo, com pleno domínio e compreensão da realidade de seu tempo, 

com desenvolvimento da consciência crítica que lhe permita interferir e transformar 

as condições da escola, da educação e da sociedade” (FREITAS, 2002, p.139).  

Uma visão que não se restringe apenas à instituição escolar, como também a importância 

da formação do educador, questionamentos de uma sociedade que visa à justiça, democracia e 

igualdade de direitos.  

Os Anos 90 foram considerados “A Década da Educação”. Neste sentido Freitas (2002) 

menciona que a educação e a formação de professores ganham uma importância estratégica 

para a realização das reformas educativas, as verbas foram distribuídas diretamente para as 

escolas, sem passar por terceiros (estados ou municípios), prêmios para escolas que 
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alcançassem os melhores desempenhos. Ferreira (2011) aborda que nesta década foram criadas 

algumas das mais importantes iniciativas para a área da educação, à exemplo da Declaração de 

Educação para todos (1990), a Declaração de Salamanca (1994), as Leis de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional-LDBEN (1996) e projetos novos como ENEM e FUNDEF, dentre 

outros, visando à melhoria e qualidade da educação brasileira. 

No século 20 vieram as reformulações do plano e políticas educacionais, trazendo 

consigo um conteúdo que aborda desde as competências e habilidades a serem desenvolvidas 

pelos futuros professores, a saber, carga horária, passando pela questão da avaliação – de curso 

e dos professores – até a organização institucional e pedagógica das instituições formadoras. 

Em 2009 o Ministério da Educação (MEC) institui através do Decreto nº 6.755 do mesmo ano 

a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica tendo por 

finalidades, apoiar a oferta e a expansão dos cursos, identificar e suprimir necessidades de 

formação das redes e sistemas públicos de ensino e promover a equalização nacional de 

oportunidades de formação entre outras (SOUZA, 2014).  

  Deste modo as políticas públicas educacionais brasileiras funcionam, por vezes, para 

garantir a resolução de possíveis problemas que venham a surgir. Algumas trazem a garantia 

de uma formação engajada com a realidade social outras cumprem ainda superficialmente seus 

objetivos fragilizando a ação docente à medida que não garante melhorias aos educadores 

brasileiros, profissionais que tentam, a todo custo, adequa-se ao atendimento das demandas de 

uma sociedade classisista.  

“ [...] os professores demonstram com várias de suas análises e críticas, ou com 

adoecimento e o sofrimento, muitas das contradições presentes nas políticas públicas, 

sem que consigam de fato canalizar estas críticas para ações coletivas de 

enfrentamento das dificuldades [...]” (FERREIRA, 2011, p. 240). 

 

Mesmo em meio a tanta desigualdade de condições sejam elas econômicas, ou sociais 

ainda existem políticas públicas para a formação de professores que não privilegia a poucos e 

de forma homogênea atua a passos largos na educação Brasileira á exemplo do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) criado em 2007 e instituído como 

Política estratégica de Estado no ano de 2010 (CLÍMACO et al., 2012). 

 

1.3  Origem e delineamento do PIBID no Brasil 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) se constitui como 

um verdadeiro campo de práticas pedagógicas distintas, que devem ser identificadas e avaliadas 

para visualização/resolução dos desafios a serem vencidos com o intuito de alcançar melhoria 



25 
 

 
 

na formação inicial de professores. Procura promover aproximações entre a Educação Superior 

e Educação Básica para o aperfeiçoamento profissional, tanto na formação inicial dos 

estudantes de graduação, quanto na formação continuada dos docentes da Educação Básica e 

Educação Superior. Já é considerado, desde 2012, o segundo maior programa da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) para formação de professores no 

Brasil (ANDRÉ et al., 2014; SILVA et al., 2016). 

Nesse contexto, o projeto foi uma proposta do governo federal para promover uma 

modificação na formação de docentes no Brasil por envolver uma relação mútua entre 

universidade e Educação Básica, como afirmam Sales e Miranda (2012) o PIBID é uma peça 

importante numa gigante engrenagem, busca em seus objetivos o fortalecimento dos processos 

formativos, procurando a valorização e o reconhecimento das licenciaturas para o 

estabelecimento de um novo nível nos cursos de formação e como política de incentivo à 

profissão, a fim de criar condições que viabilizem uma educação que atenda as demandas da 

contemporaneidade.    

Teve por incentivadoras as pesquisadoras Bernardette Gatti e Elba de Sá Barreto que 

coordenaram uma pesquisa apontando as deficiências dos docentes que estavam em exercício 

da profissão e a necessidade urgente de uma reformulação/reestruturação do quadro 

educacional. Destacavam a importância da criação de estratégias entre as instituições 

formadoras e as futuras instituições que os admitiriam, para uma plena formação docente, 

assegurando uma relação do futuro profissional com a realidade das escolas públicas. 

A partir de então a CAPES, antes responsável apenas pelo setor de pós-graduação, 

começa a preocupar-se também com esses problemas detectados por Gatti e Barreto em suas 

análises realizadas por todo o território nacional. Surge então um rompimento e desestruturação 

de composições tradicionalistas nos campos universitários em busca de uma formação de 

qualidade para futuros docentes e diálogos entre Ensino Superior e Educação Básica.  

Assim proposto pelo Ministério da Educação (MEC), objetivando a valorização do 

magistério o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) tem uma 

história. O mesmo é uma ação conjunta do Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria 

de Educação Superior-SESu pertencente à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES). Foi criado em 2007 a partir da Lei nº 11.502 que elaborou o decreto 

de nº 6.755, de janeiro de 2009, instituindo a Política Nacional de Formação de profissionais 

do magistério da Educação Básica (BRASIL, 2010). 
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Com a ampliação do Programa, teve sua regulamentação mais detalhada através do 

Decreto nº 7.219, de 24 de junho de 2010, que estabelece o PIBID como política estratégica de 

Estado para a melhoria da qualidade da formação de professores e da educação de um modo 

geral. Um diferencial nesse Programa é a concessão de bolsas para os estudantes das 

licenciaturas (bolsistas ID), professores das Universidades (Coordenadores de área dos Sub-

projetos), e os professores da rede pública (Supervisores). 

Voltado para a formação docente da rede pública de ensino inicialmente priorizava as 

Instituições Federais de Ensino Superior e Centros Federais de Educação tecnológica que 

possuíam cursos de licenciatura. Silva (2016) ainda ressalta que rapidamente se estende e passa 

a atender Instituições de Ensino Superior com características diferentes - categorias 

administrativas (estadual, federal ou municipal); organização acadêmica (universidades, 

centros universitários, faculdades, faculdades integradas ou institutos superiores de educação).   

De acordo com a Gatti et al. (2014) o PIBID inicia em 2007 atendendo cerca de 3.000 

bolsistas. Expande-se rapidamente e em 2012 chega a 49.321 bolsas distribuídas entre bolsistas 

ID, coordenadores de área e supervisores, em 2014 alcançam 90.254 bolsas ofertadas em 855 

campi de 284 Instituições formadoras pública e privada.  

O PIBID surge como um Programa de doação de bolsas de iniciação à docência que 

envolve três grupos de atuação: 1º) Licenciandos (que estejam matriculados no 3º semestre do 

curso); 2º) Professores universitários (coordenadores dos subprojetos); 3º) Professores da 

escola básica/pública (supervisores), além do coordenador geral ou coordenador institucional. 

Tem sua participação por meio da apresentação de projeto institucional, combinados com 

projetos das unidades, denominados de subprojetos.  

O coordenador institucional é o responsável por todo o projeto nas IES, supervisiona e 

tem a ajuda dos coordenadores de cada subprojeto, que exercerão o papel de orientadores dos 

licenciandos e também responsáveis pela condução de sua proposta, incluindo as relações com 

as unidades escolares e consequentemente os supervisores das escolas participantes que 

observam/analisam a organização do trabalho pedagógico. Uma troca de saberes e experiências 

que partilhados ressignificam o processo educacional.  

De acordo com a Portaria nº 260, de 30 de dezembro de 2010 do EDITAL 

Nº001/2011/CAPES, o PIBID tem como finalidade:  

 Valorizar o magistério, incentivando os estudantes a optarem pela carreira 

docente. 

 Promover a melhoria da qualidade da educação básica.   

 Articular e integrar a educação superior e a educação básica do sistema público 

de ensino.  



27 
 

 
 

 Elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de 

professores nos cursos de licenciaturas das instituições federais de educação superior.  

 Incentivar a realização de experiências metodológicas e práticas docentes de 

caráter inovador, que utilizem recursos de tecnologia da informação e da 

comunicação, e que se orientem para a superação de problemas identificados no 

processo ensino-aprendizagem.  

 Valorizar a escola pública como campo de experiência para a construção do 

conhecimento na formação de professores para a educação básica.  

 Proporcionar aos futuros professores participação     em     ações, experiências     

metodológicas      e      práticas      docentes      inovadoras, articuladas com a realidade 

local da escola (BRASIL,2010). 

 

 

Quadro 1- Número de IES e projetos participantes do PIBID em 2014, por edital e Região. 

         

Região 

 

IES 

 

Projetos 

Pibid¹ 

 

Projetos Pibid 

Diversidade² 

   

 Total de     

Projetos 

 

Centro-Oeste 

 

21 

 

21 

 

5 

 

26 

 

Nordeste 

 

56 

 

56 

 

10 

 

66 

 

Norte 

 

27 

 

27 

 

5 

 

32 

 

Sudeste 

 

114 

 

114 

 

3 

 

117 

 

Sul 

 

66 

 

66 

 

6 

 

72 

 

Total 

 

284 

 

284 

 

29 

 

313 
Fonte: Site da Fundação CAPES4  

 

Quadro 2- Número total de bolsas aprovadas para os projetos PIBID em 2014 por nível de 

participação. 

 

Tipo de Bolsa 

 

Pibid¹ 

 

Pibid 

Diversidade² 

 

Total 

 

Iniciação à Docência 

 

70.192 

 

2.653 

 

72.845 

 

Supervisão 

 

11.354 

 

363 

 

11.717 

 

Coordenação de Área 

 

4.790 

 

134 

 

4.924 

 

Coordenação de Área de 

Gestão 

 

440 

 

15 

 

455 

                                                           
4 <http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/relatorios-e-dados>. Acessado em: 10/10/2016. 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/relatorios-e-dados
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Coordenação Institucional 

 

284 

 

29 

 

319 

 

Total 

 

87.060 

 

3.194 

 

        90.254 
Fonte: Site da Fundação CAPES 

 

As tabelas acima exemplificam o crescimento do PIBID e demonstram a importância 

do mesmo para a educação básica no país, dividindo em números a quantidade de projetos por 

região e especificando o público para qual a bolsa é repassada. Segundo o site da Fundação 

CAPES esses números foram atualizados em 2014.  

 

 

1.4 O lugar do PIBID na Universidade do Estado da Bahia-UNEB  

Um programa que chega a algumas Universidades brasileiras em 2007, é adotado pela 

UNEB no ano de 2009 por meio da aprovação no Edital CAPES/DEB 02/2009 através do 

projeto Institucional “A docência partilhada: universidade e escola como espaços que 

favorecem a construção dos elementos essenciais à docência” na época contemplava 11 

subprojetos com um coordenador de área cada, 23 supervisores e 210 bolsistas. Em 2011 com 

o projeto “Ensino superior e educação básica: articulando saberes” passa a atender 18 

subprojetos, no ano seguinte com o projeto institucional intitulado “A docência partilhada: 

universidade e escola básica como espaços que favorecem a construção dos elementos 

essenciais à docência” amplia-se para trinta e nove (39) subprojetos, distribuídos em dezoito 

(18) Campi (SILVA, et al., 2016).  

No edital da CAPES nº. 061/2013º com o projeto Institucional “Da iniciação a docência 

ressignificando a prática docente” a UNEB passa a atender 49 subprojetos distribuídos em 19 

campi. As bolsas são disponibilizadas para 108 coordenadores de área, 234 supervisores e 1.563 

bolsistas de iniciação à docência. Desde sua criação o PIBID/UNEB vem crescendo 

significativamente sob a coordenação de professores de diferentes licenciaturas – Biologia, 

Pedagogia, Educação Física, Letras Português, Letras Inglês, Letras Espanhol, Geografia, 

História, Matemática e Química – visto sua importância na reconfiguração do processo de 

formação docente (SILVA, 2016). 

Diante do exposto, Silva (2016) menciona em sua pesquisa que 1.563 (um mil 

quinhentos e sessenta e três) estudantes das licenciaturas da UNEB são bolsistas de iniciação à 

docência do PIBID. Segundo a autora das Instituições de Ensino Superior distribuídas em todo 

http://www.uneb.br/pibid/files/2010/08/Projeto_Institucional_20111.pdf
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o Brasil, a UNEB é a instituição participante do Programa com o segundo maior número de 

bolsistas.  

“Na UNEB, o PIBID é hoje o Programa que concede aos estudantes o maior número 

de bolsas. Este dado é bastante interessante, considerando o pequeno tempo de 

existência do Programa na instituição, de apenas quatro anos em comparação a outro 

importante Programa para a formação de 81 dos estudantes da Graduação, o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC), que tem mais tempo de 

existência e concede um menor número de bolsas” (SILVA, 2016, p. 80). 

 

Como reiteram Sales e Miranda (2012) em seu artigo intitulado “Singularidades da/na 

profissão docente: o ensino pela pesquisa no processo formativo de iniciação à docência”,  

 

A experiência com o PIBID vem fortalecendo as ações voltadas para as demandas de 

formação docente na UNEB, contribuindo para que ela se organize, cada vez mais, 

para ampliar essas ações em todo o Estado, inclusive, articulando-se com órgãos 

públicos estaduais e nacionais. Reconhecemos a importância do ensino pela pesquisa 

como uma política de graduação na Universidade, pois inaugura outras possibilidades 

de formação docente; articula-se às ações em ensino, pesquisa e extensão; favorece a 

atuação de diferentes sujeitos e ratifica processos de auto e hetero formação 

profissional (SALES e MIRANDA, 2012, p.10).  

 

Segundo o EDITAL PROGRAD/ PIBID/UNEB CAPES n° 010, de 04/02/2014, O 

programa na Universidade do Estado da Bahia tem como objetivos:  

 

a) inserir os estudantes dos cursos de Licenciatura da UNEB na cultura organizacional 

das escolas da Educação Básica do Estado da Bahia; 

 b) valorizar o magistério, incentivando os estudantes que optam pela carreira docente; 

 c) promover a melhoria da qualidade da Educação Básica do Estado da Bahia; 

 d) promover a articulação integrada da educação superior com a educação básica;  

e) elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de professores 

nos cursos de licenciaturas da UNEB; 

 f) estimular a integração da educação superior com a educação básica no ensino 

fundamental e médio, de modo a estabelecer projetos de cooperação que elevem a 

qualidade do ensino nas escolas da rede pública;  

g) fomentar experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador, que 

utilizem recursos de tecnologia da informação e da comunicação, e que se orientem 

para a superação de problemas identificados no processo ensino-aprendizagem;  

h) valorizar o espaço da escola pública como campo de experiência para a construção 

do conhecimento na formação de professores para a educação básica; e  

i) proporcionar aos futuros professores participação em ações, experiências 

metodológicas e práticas docentes inovadoras, articuladas com a realidade local da 

escola (UNEB, 2014, p.1). 

      
  Desde a aprovação do edital de nº 02/2009 da CAPES que o PIBID atua no 

Departamento de Ciências Humanas, Campus Jacobina. Atualmente são quatro subprojetos 

ativos na Universidade, um interdisciplinar com o tema “Língua Inglês e Geografia no ensino 

Médio: Transitando pelas Hipermídias e Hipertextos numa Proposta Interdisciplinar”, outro 

pertencente ao curso de Educação Física intitulado “Escola como Espaço da Cultura Corporal 

na Cidade de Jacobina – BA”, um de licenciatura em Língua Inglesa traz como título “The book 
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is on/above/under/beside the tablbe: Pela Construção de Práticas Pedagógicas Reflexivas e 

Contextualizadas no Ensino de Língua Inglesa” e um último com o tema “Linguagem, Docência 

e Diversidade: Vivencias e Aprendizagens” do curso de Letras.  

É com base na construção da identidade profissional de professores em formação inicial 

que descobrem aula após aula, os desafios que compõem sua carreira, e na elaboração de 

práticas inovadoras que o PIBID da Universidade do Estado da Bahia atua. Suas ações 

permitem o partilhar de experiências com professores mais “maduros” e, portanto, mais 

habituados aos percalços que a profissão lhe oferece. Um movimento de confluência em que 

professores da educação básica e ensino superior, com estudantes das duas esferas revitaliza e 

dinamiza o currículo escolar, com vistas a efetivar um currículo que dialogue com a polifonia 

da vida (SILVA et al., 2016). 

As autoras apontam que nas experiências do  PIBID UNEB, a teoria e a prática não 

podem estar distanciadas, pelo contrário, devem estar atreladas neste processo de formação de 

professores que é ofertado pelo projeto, dimensões reais de um mesmo fenômeno que desafia 

o futuro docente a inserir-se no universo escolar e o conduza a processos formativos na 

realidade que o espera, momentos em que formação e prática docente não ocorrem no vazio, 

pois estão implicadas em contextos, de onde emergem e produzem sentidos (SILVA et al., 

2016). 

Para tanto é necessário que haja uma articulação entre universidade e Educação Básica, 

visto que, sem a mesma não haveria de fato uma reformulação e consequentemente um 

fortalecimento no processo educativo. Foi ganhando espaço e reconhecimento no cenário 

educacional brasileiro, principalmente na UNEB que o Programa se tornou crucial para propor 

contribuições significativas para a formação inicial. 

Paulatinamente, o PIBID foi ganhando corpo e visibilidade nas IES de modo geral e, 

no cenário educacional brasileiro e na UNEB, de modo particular, haja vista que o 

PIBID UNEB possui um número significativo de atores e atrizes sociais envolvidos 

(...). Além disso, o PIBID tem possibilitado a concretização de ricas experiências de 

formação de professores e, ao mesmo tempo, descortinado paradoxos presentes nos 

currículos e nas práticas de formação propostas nos cursos de licenciatura (SILVA et 

al., 2016, p.20). 

 

Deste modo observa-se que o Programa tem por alvo inserir estudantes de cursos de 

licenciatura plena em atividades pedagógicas nas escolas públicas do Ensino Básico, 

aprimorando sua formação e contribuindo para a melhoria da qualidade da educação por meio 

do desenvolvimento de metodologias inovadoras de aprendizagem. Como apresenta Cipriano 

Luckesi (2005), o trabalho com atividades lúdicas é muito importante nesse processo, visto que 
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proporciona ao professor um ensino que valorize o gosto dos alunos, quando se aprende nessas 

condições, aprende-se a controlar um universo simbólico e particular vivido por cada um. 

Tendo em vista o processo educacional como um campo amplo de 

possibilidades/riquezas, por vezes ainda não descobertas, não algo menor e sem importância, 

ensinar é para além da transmissão de conteúdos, é problematizar o ensino e como ensinar.  

Uma vez que, considera-se a teoria como o alicerce essencial para uma boa prática docente, é 

também através dela que abrimos nossas mentes para novas propostas, a partir da experiência 

com o PIBID há diferentes possibilidades de articular muito mais saberes específicos a uma 

prática bem fundamentada teoricamente (BERKEMBROCK, 2015; SILVA et al., 2016). 

Assim observa-se que o Programa ampliou a relação escola-universidade, que 

anteriormente acontecia nos cursos de licenciatura apenas no componente curricular de Estágio, 

quando os discentes iam às escolas assumindo papel de estagiários. Nesta ótica também o 

professor supervisor não se limita a acompanhar seu aluno apenas em sua turma, mas em todos 

os espaços da escola em que ocorrem as atividades do PIBID. Conferindo outro lugar ao 

bolsista, que não tem mais a sala de aula como um lugar restrito para a execução de seu fazer 

pedagógico e ao supervisor possibilidades de ampliar suas ações em conjunto afastando a ideia 

de uma atuação docente solitária. 

Neste sentido nasce novo entendimento e olhar para pratica do licenciando, visto que, 

cria-se a oportunidade de participar e colaborar com a cultura organizacional da escola. Sua 

visão não mais se limita a apenas uma parte da instituição, como um todo, o aluno da 

Universidade poderá fazer um acompanhamento para maior compreensão da docência em suas 

diferentes e complexas dimensões. Essa relação escola-universidade confere mudanças no 

cenário educacional, objetivando a união/acordo e não apenas a necessidade, pensando com e 

não pensando para como anuncia (SILVA, 2012). 

Ao promover esses encontros, o projeto possibilita aos profissionais envolvidos se 

desprenderem dos muros que cercam a universidade, inserindo-os no cotidiano escolar com a 

finalidade de compreender a docência em suas diversas e complexas dimensões. Na observação 

da sua própria prática, o futuro professor vai reconhecendo o seu processo de aprendizagem, 

visualizando o que é interessante manter, bem como acrescentar em sua construção identitária 

profissional e, por conseguinte pessoal.  

Já foram pontos de destaque, nestas experiências, conforme Silva (2012), o fato de o 

PIBID possibilitar: o crescimento pessoal, profissional e acadêmico dos sujeitos nele 

envolvidos por promover ricas experiências formativas nos distintos espaços-tempo 

da escola, da universidade e em experiências de socialização e debate do que é vivido 

no âmbito do PIBID; a ressignificação da relação entre ensino e pesquisa na 

universidade, já que, apesar de se afirmar comumente que o ensino superior deve 
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organizar tais ações de modo relacional, sempre houve uma hierarquia (velada ou 

explícita) na qual a pesquisa aparece como algo superior e distante na sua “torre de 

marfim” (SILVA et al., 2016, p.21). 

    
A relação do ensino/pesquisa que o Programa desenvolve também é relevante tanto para 

as escolas básicas que recebem o projeto quanto para os bolsistas, que aumentam seu potencial 

cognitivo, poder de reflexão e argumentação em suas produções textuais. Com base em 

pesquisas elaboradas por Silva (2012) em seu artigo intitulado “PIBID/UNEB como política de 

formação inicial e continuada de professores: potencialidades e desafios” reforça a importância 

do PIBID no currículo acadêmico do futuro profissional docente. 

A autora ainda ressalta que alguns coordenadores chegam a afirmar que seus bolsistas 

adquirem maturidade acadêmica e compreendem de maneira mais ampla a docência em suas 

complexas dimensões. Este amadurecimento traz maior facilidade na realização e execução dos 

projetos de Estágio curricular resultando em objetos de pesquisas, até mesmo na produção de 

Trabalhos de Conclusão de Curso, bem como projetos de pesquisa em nível de doutorado sobre 

experiências docentes no Programa.  Silva et al. (2016) asseguram ainda que o PIBID contribui 

para um repensar sobre o lugar que o ensino ocupa dentro das universidades brasileiras e sua 

importância para a relação pesquisa e ensino nas licenciaturas, fato que se reforçam no seguinte 

trecho: 

“[...] desta forma, entendemos que a formação inicial docente é um momento 

privilegiado de reconhecimento da profissão, no qual o futuro professor pode 

mobilizar saberes docentes, os quais irão fundar sua prática pedagógica em seu futuro 

cotidiano profissional. E, portanto, este momento é um período da trajetória formativa 

docente de grande relevância para o aprendizado da profissão” (SILVA et al., 2016, 

p.21). 

 

Nessa perspectiva as autoras exemplificam que anteriormente os alunos das 

universidades quase não apresentavam trabalhos em congressos ou seminários e a inclusão do 

PIBID nos cursos possibilitou aos bolsistas desenvolveram o hábito de participar destes 

eventos, sejam apresentando trabalhos sobre suas experiências no Programa ou ao fazer 

reflexões sobre o ensino e a necessidade de práticas docentes inovadoras. Favorecendo a 

discussão sobre o seu processo formativo na própria trajetória acadêmica. 

A sociedade exige das instituições/universidades a formação de cidadãos e profissionais 

de qualidade, que utilizem novas formas de aprender e ensinar, diferentes práticas de trazer 

conhecimentos, um ensino cada vez mais profissionalizado. Cabem as instituições de ensino 

superior esse papel, vencer os desafios da profissão e formar professores não apenas 

diplomados, mas capacitados em sua trajetória pessoal e profissional reforça Berkembrock 

(2015), a autora também traz a ideia de que no processo de ensino e aprendizagem na/para a 
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formação do professor a pesquisa deve ser assumida como um conteúdo, deste modo 

possibilitará o conhecimento da realidade para além das aparências, facultando a intervenção 

docente. 

Um verdadeiro desafio, visto que o PIBID precisa atender às demandas desse mercado 

de trabalho exigente para formar professores que se “reencantem” com a educação e 

redescubram seus verdadeiros papéis no cenário educacional brasileiro, como afirma Isabela 

Toscan Mitterer Berkembrock em seu artigo intitulado “Educação Superior e Educação Básica: 

uma análise do perfil dos egressos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) ”. 

[...] Ele proporciona, nas entrelinhas das leis que o definem, uma interação entre os 

níveis de ensino, experiência e segurança para os professores em formação e recursos 

diferenciados para as escolas de Educação Básica, caracterizando-se como uma 

política pública integrativa e inovadora (BERKEMBROCK, 2015, p.3). 

 

A contemporaneidade solicita uma nova postura acadêmica, revelando a importância da 

pesquisa para a completa formação do futuro docente, se ele não investiga ou ainda aprende a 

investigar os desafios que envolvem sua profissão ficará preso ao tradicionalismo e, em 

consequência não será capaz que desenvolver novas práticas educacionais ou utilizar novas 

tecnologias para inovar suas aulas. Fator que coloca o professor como parte dessa mudança no 

cenário da educação, porque não adianta adequar os documentos/ferramentas de ensino sem um 

mediador que seja capaz de se adequar aos novos modos de se produzir conhecimentos. Nessa 

perspectiva Macedo e Foltran, ressaltam que: 

“As mudanças provocadas pela incorporação das novas tecnologias ao processo 

ensino-aprendizagem já fazem parte da maioria dos discursos didáticos, o uso das 

novas tecnologias não é apenas mais um meio de apoio didático ao professor, mas sim 

uma nova prática pedagógica, onde o professor assume uma postura além de 

transmissor do saber instituído. Não se trata apenas de adotar um novo método ou uma 

nova técnica de ensino, mas adotar novas estratégias e metodologias de investigação, 

de ação e de formação, que levam os educadores – investigadores da própria ação – a 

questionar a si mesmos, a sua prática e a sua escola, o sistema educacional e a 

sociedade” (MACEDO e FOLTRAN, 2007, p. 03). 

 

É neste contexto que o professor constrói múltiplas conexões, disponibilizando a seus 

alunos um misto de territórios a serem explorados, e o aluno, por sua vez, deixa de ser um mero 

espectador passivo e passa a ser um emissor e receptor no processo compreensivo, com um 

olhar mais apurado fazendo com que a educação deixe de ser um produto e passe a ser um 

processo de troca de ações que cria conhecimentos e não apenas o reproduz incorporando 

elementos inovadores como o uso das tecnologias. 

Assim, o novo conceito de interatividade está além da ideologia de que a máquina está 

para dominar o usuário, mas para que haja uma interação entre ambos. Nesse contexto se faz 
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necessário que ocorra a mesma perspectiva em sala de aula, em que o aluno não seja apenas um 

mero ouvinte, mas, que se adéque ao novo espectador, aquele que não só escuta, mas, sabe 

interagir, expor sua opinião, confrontar e ser confrontado. Um dos objetivos do PIBID é de que 

as intervenções propostas pelo Programa se utilizem das Tecnologias da Comunicação e da 

Informação (TIC’s) e elas se tornem realidade no âmbito escolar a fim de tornar as aulas mais 

atrativas (BELONNI, 2005; BRASIL, 2010). 

 

1.5 Experiências ofertadas pelo PIBID nos cursos de Educação Física em duas IES do 

Estado da Bahia 

Com o intuito de apresentar alguns estudos que apontem contribuições ofertadas pelo 

PIBID para formação inicial de bolsistas de iniciação a docência em cursos de licenciatura em 

Educação Física no Estado da Bahia, realizou-se um levantamento na Associação Nacional de 

Pesquisas em Educação (ANPEd) por ser uma Instituição que tem buscado fomentar 

investigações na área da educação com vistas ao seu desenvolvimento no Brasil. A varredura 

aconteceu principalmente entre dois grupos, Trabalho de Formação de Professores (GT 08) e 

no grupo Estado e Política Educacional (GT 05) nos anos compreendidos entre 2012 e 2016, 

ultilizando como critério de busca a palavra-chave PIBID. 

  Foi encontrado apenas um artigo que estabelecesse relação do Programa com a área da 

Educação Física, alguns traziam temas relacionados a áreas afins como Matemática, Pedagogia, 

demonstrando a quantidade de pesquisas ainda insipientes quando se trata dos dois assuntos em 

uma mesma pesquisa. 

 O artigo encontrado tem como tema “O PIBID na formação de professores de Educação 

Física: percepções sobre o inicio da docência” publicado na 37ª Reunião Nacional da AMPEd. 

Segundo Melo e Ventorim (2015) o estudo busca debater sobre algumas experiências 

vivenciadas por bolsistas no início da docência no subprojeto “Educação Física Escolar: 

ressignificando saberes e práticas do curso de licenciatura em Educação Física/UEFS” 

pertencente a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).  

Como resultados as autoras apontam que uma das marcas significativas na narrativa da 

entrevista bem como nos relatórios semestrais ambos objetos de análise da investigação, é que 

a possibilidade de escolha pela docência se apresenta marcante, ou seja, a escola passa a ser 

vista pelos bolsistas como potencial para a formação, embora a Educação Física ofereça um 

campo amplo de trabalho para atuação, á exemplo de academias de ginástica e musculação, 

espaços de lazer e saúde (MELO e VENTORIM, 2015). 
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O estudo traz também considerações a cerca de algumas ideias apresentadas pelos 

bolsistas após as experiências ofertadas pelo PIBID, como a de melhorar as práticas 

pedagógicas ofertada pelos professores supervisores num movimento coletivo de aprendizados, 

a medida que se observou uma desvalorização com relação a área da Educação Física na escola 

parceira; a Instituição de ensino passou a ser vista como espaço de construção do conhecimento 

da práxis docente; o coordenador de área é visto como referência de docência para os bolsistas 

entre outros aspectos.  

“As experiências formativas vividas no âmbito desta investigação buscavam 

possibilitar o reconhecimento das contribuições das experiências vividas por meio do 

PIBID Educação Física para a constituição da docência dos Bolsistas, ou seja, 

compreender como estes sujeitos percebiam os processos de iniciação à docência 

vividos por meio do programa. Constatamos que as narrativas produzidas pelos 

Bolsistas representaram um momento formativo de conhecer a si próprio, de narrar as 

experiências refletindo sobre os contextos e as relações estabelecidas, especialmente 

porque coloca o sujeito numa posição de aprendente” (MELO e VENTORIM, 2015, 

p. 17). 

  

As autoras concluem com a seguinte proposição:   

 “ [...] indicamos que os processos de iniciação à docência sejam discutidos para que 

se tornem objeto de investigação nos cursos de formação, bem como no processo de 

inserção no campo profissional. Também apontamos que o início da docência seja 

concebido como política de formação, não apenas contempladas em programas, mas 

como política que envolva as instâncias governamentais e IES na organização de 

ações que acompanhem a entrada do professor no campo de trabalho” (MELO e 

VENTORIM, 2015, p. 17). 

 

As discussões acadêmicas que envolvem o curso de Educação Física tiveram um avanço 

significativo nas últimas três décadas. Apesar de ainda sofrer influências predominantemente 

biológicas, ou seja, tratar do corpo e do movimento apenas no sentido funcional e orgânico, 

esquecendo-se do homem nas suas manifestações culturais pautadas no movimento e em sua 

historicidade. Preconceitos ligados à superioridade do intelecto sobre o corpo, além da 

desvalorização em relação aos demais componentes que compõem o currículo “Isso significa 

que todas as formas de manifestação e expressão corporal devem ter espaço no currículo [...]” 

(SILVA et al., 2016, p.294).      

A obra “Da Iniciação a Docência: ressignificando a prática docente” reúne uma 

coletânea de produções de diferentes subprojetos vivenciadas e desenvolvidas por bolsistas no 

âmbito do PIBID/UNEB. Um dos textos apresentados tem por tema “ Educação Física Escolar: 

construindo possibilidades pedagógicas a partir de uma perspectiva cultural” subprojeto do 

curso de Educação Física da Universidade do Estado da Bahia Campus XII, localizado na 

cidade de Guanambi. 
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  Este subprojeto segue uma linha pedagógica que trata e debate as experiências vividas 

articulando conhecimento/prática (leituras e discussões) em grupo ao contexto escolar. Desafios 

enfrentados pelos futuros profissionais docentes na transformação do ensino da Educação 

Física, com mais qualidade, uma vez que, no Estado da Bahia a realidade das dependências das 

escolas impede o bom acesso aos conteúdos da cultura corporal além de haver muitos 

professores que atuam na área, mas não são licenciados. Glaurea Nádia e Marlon Messias 

autores do texto afirmam ainda existirem riscos e desafios para que a mudança no quadro 

aconteça, como descrito no seguinte trecho: 

Diante desse quadro, o subprojeto, além de inserir o estudante de licenciatura na 

realidade das aulas de Educação Física na escola pública, busca contribuir também 

para legitimação da Educação Física na escola, a partir da construção coletiva de uma 

prática pedagógica orientada por princípios democráticos e de valorização da 

diversidade (SILVA et al., 2016, p.294). 

           

Embates e enfrentamentos desde a relação com os alunos, professores e demais 

participantes da comunidade escolar, bem como dentro das universidades. Não é tarefa fácil 

mudar essa visão que se estabeleceu no curso de Educação Física, mas ao começar a retirar esse 

engessamento que se formou em volta do currículo acadêmico já é um começo para romper 

com esse tradicionalismo afirmam os autores. Dentro das escolas podem-se construir 

possibilidades de superar esses desafios, uma vez que ela se define como unidade básica do 

processo de formação dos bolsistas, referente a isso é relatado que: 

As ações do subprojeto estão contribuindo para que alguns discursos sobre a Educação 

Física e o currículo comecem a ser ressignificados, o que pode ser constatado quando 

os alunos e outros autores da comunidade fazem referencias das aulas a partir do 

reconhecimento de que esse momento se caracteriza , sim, como um tempo espaço de 

aprendizagem; quando se realizam reflexões acerca das contradições existentes entre 

os pressupostos do currículo vigente e aqueles que orientam o currículo proposto pelo 

subprojeto; ou quando a legitimidade da Educação Física passa a ser defendida pelos 

bolsistas de supervisão, ainda que com argumentos ambivalentes (SILVA et al., 2016, 

p.295).   
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CAPÍTULO II 

REFLEXÕES A CERCA DO SUBPROJETO DE EDUCAÇÃO FÍSICA “A 

ESCOLA COMO ESPAÇO DA CULTURA CORPORAL NA CIDADE DE 

JACOBINA-BA” 

 

2.1 Identificação do Subprojeto 

Com o objetivo de propiciar uma formação de qualidade aos ingressos do curso de 

Licenciatura em Educação Física e refletir com os mesmos sobre possibilidades de trato 

pedagógico, metodológico e científico com um conteúdo ainda não contemplado na matriz 

curricular, o primeiro subprojeto do PIBID do curso é aprovado pelo Edital PIBID/CAPES-

DEB nº 011/2012. Com o título “Lutas como Tema do Componente Curricular Educação Física 

no Ensino Médio da Cidade de Jacobina-BA: possibilidades do processo ensino aprendizagem 

a partir da pesquisa-ação” inicia suas atividades no ano de 2012 com cinco bolsistas, um 

supervisor e um coordenador de área em um Colégio Estadual na cidade de Jacobina até o inicio 

do ano de 2014. 

A CAPES lança a seguir o edital PIBID/CAPES-DEB nº 061/2013, e então é aprovado 

o segundo subprojeto do curso de Licenciatura em Educação Física “A escola como espaço da 

cultura Corporal na cidade de Jacobina-BA” ao qual esse capítulo decorrerá. O mesmo tem 

como objetivo refletir sobre possibilidades de transformação da escola em um espaço da cultura 

corporal, num trabalho colaborativo entre bolsistas de ID, supervisores e coordenadores de área, 

na cidade de Jacobina-BA, tendo como referência o processo de construção de uma sociedade 

democrática. 

Inicialmente era composto por dois coordenadores de área e vinte e dois bolsistas de 

iniciação a docência, distribuídos em quatro escolas parceiras localizadas na cidade de Jacobina 

com um supervisor cada. O que se pretendia era que os números de integrantes ao longo do 

desenvolvimento do programa fossem avançando.  

A ampliação da quantidade de bolsistas não prosperou e o ofício circular de nº 018/2015-

DEB/CAPES enviado para as IES frustrou as expectativas para seleção de novos bolsistas. No 

ano de 2016 o subprojeto passou a atuar em três escolas parceiras devido à quantidade de 

bolsistas terem diminuído por motivos de conclusão do curso, outros por terem cumprido o 
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tempo máximo permitido pela CAPES. Não foi possível substitui-los devido a cortes de gastos 

que o Programa sofreu neste ano, assim hoje o subprojeto de Educação Física conta com um 

coordenador de área, três supervisoras e oito bolsistas ID. 

A educação básica foi à modalidade de Ensino a que se optou, quanto aos níveis de 

atuação e Instituições escolares da rede pública escolhida foram quatro, todas localizadas na 

cidade de Jacobina, a saber: Educação Infantil contemplada na Creche Municipal Terezinha 

Menezes Mangabeira onde havia 105 alunos matriculados, o Ensino Fundamental I no Colégio 

Gilberto Dias de Miranda com 1700 estudantes, o Ensino Fundamental II na Escola Estadual 

Frei José da Encarnação (Escola de Ensino em Tempo Integral) composta por 767 alunos e o 

Ensino Médio no Colégio Estadual Modelo Luís Eduardo Magalhães composto por 609 

estudantes matriculadas sendo que as duas primeiras escolas citadas são municipais e as duas 

últimas estaduais. 

Assim pode-se observar que o subprojeto foi desenvolvido em todas as etapas da 

educação básica possibilitando uma vivência ampla, permitindo interação com públicos 

distintos em diversas Instituições escolares e modalidades de ensino. De acordo com dados 

apresentados no subprojeto, este se justifica pela necessidade de fomentar um trabalho de 

iniciação à docência, articulando teoria e prática, ensino e pesquisa, universidade e escola, a 

formação inicial e a formação continuada do professor de Educação Física. 

A realidade educacional da cidade escolhida para a atuação do mesmo não difere muito 

do País como um todo. Segundo seus atores muitas escolas da rede municipal e estadual vivem 

um processo de sucateamento da sua estrutura física, professores sem formação exigida pela 

LDBEN, baixos salários, índices de aprendizagem dos educandos ainda muito baixo dos 

projetados pelo governo, escolas sem espaços adequados e seguros para a prática da Educação 

Física. Além de quê o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) das escolas 

parceiras não são tão bons comparados a média apresentada pelo governo, apontando assim 

para possíveis contribuição que o PIBID poderá ofertar para tais instituições escolares.  

O subprojeto em questão, também contemplava uma parceria com a extensão 

universitária através do projeto de extensão “Judô-Bushidô na escola: filosofia, história e 

práticas corporais”, pertencentes à linha de pesquisa intitulada “prática corporal das lutas na 

escola”. Juntos compõe uma das ações do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação, Educação 

Física, Esporte e Sociedade (GEPEFES) do curso de Educação Física do Campus IV / UNEB. 

Neste sentido, Jezinne (2011) menciona que no contexto atual em que se observa uma 

separação das classes nesta sociedade, a população clama pela garantia dos seus direitos sociais 
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básicos, sendo assim, a extensão universitária se constitui então como uma ferramenta social 

comprometida com as necessidades de organização dos conhecimentos com a comunidade que 

a cerca, estabelecendo uma relação entre universidade e sociedade na busca pela compreensão 

e transformação da realidade.  

Deste modo além do PIBID atender a um dos objetivos propostos que é o de aproximar 

o estudante em formação inicial  com a educação básica estreitando a relação entre as duas 

Instituições de ensino, neste caso específico a experiência ofertada permite uma interação bem 

mais ampla, pois, a extensão em parceria com o subprojeto pode favorecer uma aproximação 

deste licenciando também com a comunidade em geral propiciando uma tríplice relação 

Universidade, escola e comunidade concomitantemente, entendendo que o GEPEFES objetiva 

discutir e produzir pesquisas voltadas a área da Educação Física visando aproximar a 

comunidade das práticas da cultura corporal como jogos, lutas, ginástica, dança, lazer, dentre 

outros. 

Neste sentido, Sousa et al. (2015) ressaltam que a parceria entre o PIBID e o Projeto de 

Extensão fortalece dialógos entre a Universidade- escola-comunidade, potencializa as ações de 

ambos os projetos se constituindo enquanto uma estratégia importante e cooperando de forma 

positiva para formação inicial do licenciando em Educação Física.  

A abordagem pedagógica defendida para o desenvolvimento do PIBID de Educação 

Física é a crítico-superadora, pautada na pedagogia histórico-crítica desenvolvida por Savianne. 

As atividades baseadas nesta abordagem apresentam uma visão de transformação qualitativa de 

mudanças no espaço escolar, valoriza o desenvolvimento da emancipação, criticidade e 

autonomia dos indivíduos envolvidos na relação de ensino-aprendizagem, baseia-se na justiça 

social, valorizando assim a contextualização dos fatos, dos valores históricos ligados a cultura 

e a expressividade corporal, utilizando o movimento como linguagem (SOARES et al., 1992). 

Ainda conforme os autores esta abordagem é uma concepção propositiva e 

sistematizada, se propõe a realizar atividades dirigidas, planos de aula, métodos de trabalho e 

possuem programas de avaliação.  

O subprojeto lança mão de princípios da abordagem da cultura corporal, amplo campo 

da cultura que abrange a produção de práticas expressivo-comunicativas, politicamente 

referenciadas e resultado da produção humana conforme Soares et al. (1992). Dentro desta 

concepção o docente deve reconhecer os valores históricos que constrói a identidade dos 

discentes, para que os conteúdos da área da Educação Física como o jogo, a brincadeira, os 
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esportes, a dança, as lutas, a ginástica e os demais elementos da cultura corporal se tornem uma 

linguagem crítica. 

A base referencial do trato pedagógico do referido projeto é a obra Um didática para a 

pedagogia histórica-critica” do autor Gasparin. Esta apresenta metodologicamente passos a 

serem seguidos no desenvolvimento das aulas, o primeiro passo caracterizado como a prática 

social inicial do conteúdo é onde o professor buscará compreender o nível de desenvolvimento 

atual do educando, ou seja, seus conhecimentos prévios sobre o assunto a ser abordado. 

Segundo Gasparin (2009) ele desenvolve-se em dois momentos: um em que o professor anuncia 

o conteúdo e os objetivos a serem alcançados e o outro em que o mesmo buscará conhecer os 

alunos através de diálogos, percebendo qual a vivência próxima e remota do cotidiano dos 

alunos com o assunto escolhido, antes que lhes sejam ensinados. E logo após, desafia-los para 

que manifestem curiosidades. 

O segundo passo é a problematização que consiste na explicação dos principais 

problemas postos no 1° passo e após relacioná-los com o conteúdo que será tratado. Nesta fase 

é realizada uma breve discussão, buscando as razões pelas quais o conteúdo deve ou precisa ser 

aprendido. Em seguida o docente transformará o conhecimento em questões problematizadoras. 

O terceiro passo é a instrumentalização do conteúdo, onde se expressa no trabalho do 

professor e dos educandos para a aprendizagem. Para Gasparin (2009) deverá existir uma 

apresentação conceitual, científica do conteúdo, buscando fazer com que o aluno por meio de 

ações estabeleça uma comparação mental a fim de se apropriar do novo conceito. Neste 

processo usam-se todos os recursos necessários e disponíveis para o exercício da mediação 

pedagógica. 

Na catarse quarto passo a ser seguido, por meio de uma nova síntese mental deve ser 

manifestada através da união entre o cotidiano e o científico em uma nova totalidade, pode ser 

expressa através de uma avaliação formal ou informal na qual se traduz o que aprendeu até 

aquele momento. No quinto e último passo a prática social final que se caracteriza pelo novo 

nível de desenvolvimento atual do educando, consiste em assumir uma nova postura de ação a 

partir do que já foi aprendido (GASPARIN, 2009). 

As ações do PIBID tem como inspiração a pedagogia freireana da ação – reflexão – 

ação, utilizando a seguinte estratégia metodológica no desenvolvimento das práticas da 

Educação Física e esporte: Conhecer – Pesquisa sobre a realidade local, em base a um tema 

gerador; Analisar – Reflexão sobre a realidade pesquisada, como instrumento de 

construção/ampliação do conhecimento e Transformar – Definição, a partir da análise, de 
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aspectos da realidade sobre os quais o grupo (os alunos, bolsistas de ID, Supervisores, 

Coordenadores e a comunidade escolar) quer intervir para modificar (UNEB 2, 2013). 

 

 

2.2 Objetivos específicos que delineiam o subprojeto  

No quadro abaixo descrevo alguns dos objetivos do subprojeto como elemento de 

análise e reflexão. 

 

Quadro 3: Objetivos específicos do subprojeto de Educação Física “a escola como espaço da 

cultura corporal na cidade de Jacobina-Ba”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO SUBPROJETO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

“A ESCOLA COMO ESPAÇO DA CULTURA CORPORAL NA CIDADE DE 

JACOBINA-BA” 

 

 

 Oportunizar aos bolsistas de ID o acompanhamento da prática pedagógica do 

professor, no sentido de aprender com este o trabalho de docência em uma escola pública, 

bem como participar do processo de construção de aulas de Educação Física desde a 

elaboração dos planejamentos, até as avaliações. 

 Identificar, através de observações e diálogos sistemáticos com gestores, 

coordenadores pedagógicos e professores, as problemáticas enfrentadas pela escola - seja no 

âmbito estrutural, seja na aprendizagem dos alunos -, no intuito de contribuir para superação 

destas. 

 Realizar reuniões semanais de planejamento estratégico do PIBID, tendo a avaliação 

como eixo articulador permanente criando assim uma cultura da avaliação das atividades do 

processo de ensino aprendizagem junto ao professor supervisor.  

 Avaliar teoricamente a implementação do Subprojeto na formação inicial dos 

estudantes, na formação continuada dos professores e na realidade das escolas públicas de 

Jacobina-BA, inseridas na proposta. 

 Realizar um programa escolar de “cultura corporal” com bolsistas de ID e professores 

supervisores das escolas parceiras, fundamentado numa abordagem de pesquisa-ação. 

 Fomentar a realização de aulas coparticipavas no PIBID / educação física entre os 

bolsistas de ID e supervisores aprendendo e desenvolvendo assim a intervenção pedagógica 

em sala de aula. 

 Estabelecer uma relação de aproximação com as salas de Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), presente nas escolas em que este subprojeto será desenvolvido, no 

sentido de possibilitar um diálogo com o ensino da educação especial.  

 Elaborar um vídeo sobre as ações que foram desenvolvidas no PIBIB / Educação 

Física.  

 Desenvolver junto ao professor supervisor, bolsistas e coordenadores do Subprojeto 

atividades, que colaborem teórica e metodologicamente para a formação inicial dos bolsistas 

e da formação continuada do professor da escola, estabelecendo assim a formação 

compartilhada. 
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 Realizar seminários, encontros científicos, oficinas e encontros pedagógicos nas 

escolas, creches e na Universidade, no sentido de socializar as experiências do PIBID.   

 Realizar colóquios em que esteja presentes pesquisadores da área da educação / 

educação física, debatendo com bolsistas de ID, supervisores e coordenadores temas como 

educação, educação física, juventudes e infância. 

 Colaborar com a criação de Grupos de Leituras, Construção Textual, Contação de 

Histórias bem como Debates dentro da escola e na Universidade, favorecendo assim o 

incentivo a leitura e escrita, no sentido também de estreitar a relação escola e espaço 

acadêmico. 

 Produzir em grupo e/ou individualmente a cada ano no mínimo dois artigos científicos 

relatando as experiências bem-sucedidas do Subprojeto. 

 Participar anualmente de pelo menos dois eventos nacionais na área de educação, 

educação física e educação infantil.  

 

(UNEB 2, 2013). 

 

É possível compreender que os objetivos acima citados demosntram a importância da 

participação ativa de todos os bolsistas envolvidos no programa bem como os outros agentes 

que constituem as escolas, colocando-os como parte integrante de todo o processo de ensino 

aprendizagem nas Instituições parceiras.  Deste modo identifica-se que o bolsista ID apreenderá 

verdadeiramente a ser docente na docência, na observação da atuação do professor supervisor 

nas escolas ao qual o subprojeto desenvolve suas atividades. 

O subprojeto busca de forma coletiva fazer um levantamento dos problemas enfrentados 

pelas escolas parceiras na busca da superação, tendo a pesquisa - ação como uma de suas 

estratégias metodológicas, pois, a mesma se mostra muito útil na busca por solução de 

problemas e a participação ativa dos sujeitos na situação é imprescindível.  Ainda de acordo 

com Tiollent (2011) uma das especificidades da pesquisa-ação consiste no relacionamento entre 

dois tipos de objetivos: 

 Objetivo prático: contribuir para um melhor equacionamento possível do 

problema considerado como central na pesquisa, com levantamento de soluções e 

propostas de ações correspondentes à soluções para auxiliar o agente (ou ator) na sua 

atividade transformadora da situação [...]; 

 

  Objetivo de conhecimento: obter informações que seriam de difícil acesso por 

meio de outros procedimentos, aumentar nosso conhecimento de determinadas 

situações (reivindicações, representações, capacidade de ação ou de mobilização, etc). 

(THIOLLENT, 2011, p. 24). 

 

Diante disso, entende-se que o desenvolvimento de experiências baseadas na 

metodologia de pesquisa – ação pode apontar princípios a serem utilizados em diferentes 

contextos na resolução de problemas educacionais de uma mesma ordem. 
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Em relação a avaliação, esta faz parte de todo o processo do subprojeto, contudo não 

poderá trazer impactos negativos aos sujeitos envolvidos e sim oferecer suporte para que o 

coordenador, supervisor e bolsistas ID compreendam se o objetivo foi alcançado em cada 

atividade e se o subprojeto tem contemplado ao que se propõe para aprimoramento da formação 

inicial e continuada dos mesmos, em uma análise deste desenvolvimento numa perspectiva 

coletiva.  

É possível, observar também, uma preocupação do subprojeto em estimular os bolsistas 

para produção do conhecimento, com enfoque em participação em eventos que enrriquecerão 

suas formações, fazendo com que o ensino e a pesquisa caminhem lado a lado no ato de ensinar 

e aprender, corroborando com a ideia de Saviane (2003) o qual nos apresenta o trabalho 

pedagógico como uma organização dos meios que são os conteúdos, espaços, tempo, 

procedimentos afirmando que a educação não se reduz ao ensino apenas, mas um conjunto de 

fatores que a tornam um fenômeno próprio dos seres humanos.  

Alguns dos objetivos apresentados ainda não foram contemplados pelo subprojeto, a 

exemplo da elaboração do vídeo, acredito que este seria um ponto a ser mencionado devido a 

importância da utilização das tecnologias dentro das instituições de ensino. Belloni (2005) 

afirma que:  

“ [...] a escola deve integrar as tecnologias de informação e comunicação, por que elas 

já estão presentes e influentes em todas as esferas da vida social, cabendo a escola, 

especialmente à escola pública, atuar no sentido de superar as terríveis desigualdades 

sociais e regionais que o acesso desigual a essas máquinas está gerando” (BELLONI, 

2005, p.10). 

 

Deste modo é preciso que o futuro professor de Educação Física se defronte com os 

recursos tecnológicos não como um obstáculo a ser vencido, mas como um auxiliador em seu 

trabalho pedagógico, propondo novos lugares para suas aulas, utilizando estas ferramentas 

como facilitadores da aprendizagem dos alunos da educação básica juntamente com o professor 

supervisor. 

   

2.3 Ações Previstas no percurso do Programa na UNEB/ Campus IV 

O PIBID de Educação Física da UNEB/ Campus IV contou também com algumas ações 

previstas que delineassem toda a caminhada do programa nas escolas parceiras. A partir de 

então as mesmas serão descritas no quadro a seguir em ordem numérica como se apresenta no 

subprojeto: 
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Quadro 4: Ações previstas. 

 
AÇÕES PREVISTAS 

 

1. Seleção dos bolsistas, através de processo seletivo constituído por análise do 

histórico Acadêmico / curriculum vitae, Entrevista e carta de Interesse. 

 

2. Participação no encontro de formação para bolsistas de ID e supervisão do 

PIBID/Educação Física/campus IV UNEB (regulamento do PIBID/CAPES).  

3. Participação no seminário de apresentação e discussão do subprojeto do 

PIBID / Educação Física nas instituições de Ensino Infantil, Fundamental I e II e Ensino 

Médio parceiras. 

4. Elaboração do plano anual de trabalho, em parceria com os coordenadores de 

área e os professores supervisores; 

5. Construção dos planos de unidade, em parceria os coordenadores de área e os 

professores supervisores. 

6. Elaboração dos planos de aula, em parceria com os professores supervisores. 

 

7. Participação nas atividades que envolvem as diferentes dimensões do trabalho 

docente articuladas ao projeto político-pedagógico da escola, tais como: jogos estudantis, 

salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE), reuniões de pais e mestres, conselho 

de classe, mais educação, Ensino médio inovador etc. 

 

 

8. Planejamento, desenvolvimento e avaliação das “oficinas de cultura corporal”, 

como laboratório pedagógico, com o acompanhamento dos professores supervisores e sob a 

orientação dos coordenadores de área. 

 

9. Participação nas reuniões do Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em 

Educação, Educação Física, Esporte e Sociedade (GEPEFES) ou encontros que envolvam 

assuntos referentes ao Subprojeto, observando data (s) e horário (s) previamente estabelecido 

(s). 

10. Produção de Relatórios Semanais bem como Diários de Bordo sobre as ações 

do PIBID em Educação Física. 

11. Participação no seminário interdisciplinar do PIBID/UNEB/campus IV. 

12. Participação no seminário de avaliação institucional do PIBID/UNEB. 

 

13. Participação no seminário baiano do PIBID/SEC-BA. 
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14. Participação em outros eventos de natureza científica em nível local, regional 

ou nacional, socializando as experiências do Subprojeto. 

15.  Construção de registros visuais, através de filmes e imagens fotográficas, bem 

como registros orais (gravações) e escritos (Produção Textual e Relato de experiência) 

16. Produção, ao longo de cada ano, de artigos científicos em formato individuais 

e coletivos a serem submetidos em periódicos. 

17. Inserção de mais 01 (um) coordenador de área no Subprojeto no ano de 2015. 

18. Inserção de mais 04 (quatro) supervisores no Subprojeto no ano de 2015. 

19. Inserção de mais 21 (vinte e um) bolsistas de ID no Subprojeto no ano de 2015. 

20. Inserção de mais 01 (um) coordenador de área no Subprojeto no ano de 2016. 

21. Inserção de mais 04 (quatro) supervisores no Subprojeto no ano de 2015. 

22. Inserção de mais 21 (vinte e um) bolsistas de ID no Subprojeto no ano de 2016. 
 

(UNEB 2, 2013). 

 

 As ações propostas pelo subprojeto identificam o comprometimento de crescimento do 

programa na Universidade não apenas em números de integrantes, mas ofertando um percurso 

formativo de qualidade numa perspectiva coletiva, onde o bolsista ID aprende novamente 

dentro de uma escola da educação básica mas em nova posição (futuro professor), o professor 

supervisor adentra a Universidade assumindo uma postura de aluno disposto a apreender novos 

conhecimentos que por vezes na sua formação aligeirada não pode assim o fazer e o 

coordenador coopera sendo uma ponte nessa troca de saberes simultaneos. 

O PIBID em Educação Física também toma como eixo articulador das ações nas escolas 

parceiras o incentivo à leitura e a escrita, tanto dos bolsistas de ID quanto dos professores 

supervisores e, também, os alunos das escolas (UNEB 2, 2013). Neste sentido o subprojeto 

ajuda estes sujeitos a aprimorar a escrita, e em conseguinte cria-se uma afinidade com a leitura 

fazendo com que os mesmos reflitam sobre a importância dessas habilidades na sociedade 

contemporânea. 
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2.4 Estratégias de acompanhamento dos bolsistas no Programa e resultados pretendidos 

Os autores afirmam que as estratégias de acompanhamento do trabalho dos bolsistas 

devem superar a compreensão utilitarista, que muitas vezes se tem sobre o trabalho docente. 

Ou seja, é preciso criar mecanismos de aproximação e diálogo entre bolsistas de ID, professor 

supervisor e coordenadores, bem como compreender o que significa o processo de 

ação/reflexão/ação do trabalho docente. Isto deve implicar um processo de diálogo com todos 

os envolvidos e assim buscar superar as possíveis problemáticas encontradas nas escolas 

(UNEB, 2013). 

Assim, para que os bolsistas tenham clareza das ações que precisam ser cumpridas no 

Subprojeto, são realizadas algumas atividades como encontros semanais para estudo de teóricos 

que sustentam o programa, reuniões de planejamento onde se analisa todo o processo 

pedagógico em momentos de avaliação. Os autores ainda apontam como estratégias de 

avaliação dos bolsistas o registro de frequência que são entregues mensalmente, a construção 

de relatórios, bem como a análises dos mesmos (UNEB 2, 2013). 

Referente aos resultados a que se pretende ao longo de toda esta experiência, o 

subprojeto aponta a necessidade de:  

 Incentivar o trabalho docente nos bolsistas de ID, de maneira que possam ter 

uma compreensão critico/reflexiva através da ação pedagógica nas escolas e creches, 

do que é ser professor em instituições públicas de ensino, aprendendo assim a 

valorizar e ao mesmo tempo ser um futuro professor consciente do ato de ensinar e 

aprender. 

 Possibilitar aos professores supervisores e bolsistas de ID a instrumentalização 

teórico/pratica necessária para ampliação dos conhecimentos pedagógicos na área da 

Educação Física Escolar e Educação Física Infantil, fundamentando assim bolsista em 

sua formação inicial e professor supervisor em sua formação continuada. 

 Desenvolver nos bolsistas de ID e supervisão engajados no Subprojeto 

capacidade de adquirir conhecimentos através da literatura científica – pedagógica, 

capacidade de inovação, capacidade de cooperação e capacidade de avaliação. 

 Ampliar as possibilidades de desenvolvimento do currículo de licenciatura 

plena em educação física, por meio de experiências de inovação pedagógica realizadas 

nas escolas públicas da cidade de Jacobina-BA 

 Contribuir com uma formação inicial e continuada de professores de educação 

física numa perspectiva histórico – crítica, através da articulação entre universidade-

escola, escola-comunidade, teoria-prática e ensino-pesquisa; 

 Colaborar com a escola, estabelecendo um diálogo sobre os problemas 

enfrentados, no intuito de aproximar cada vez mais a universidade da escola, bem 

como dos seus sujeitos (UNEB 2, 2013, p.12). 

 

O trato teórico metodológico ofertado pelo programa da UNEB campus/ IV propõe ir 

de encontro ao modelo hegemônico de Educação Física que perdurou por muito tempo nas 

práticas da disciplina, propondo quebra de paradigmas, preconceitos e assumindo uma 

identidade inerente ao campo da cultura corporal. É notável que se busca em toda essência do 
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subprojeto aproximar o licenciando das nuances do ensino público brasileiro, ampliando seus 

conhecimentos sobre o ato de ensinar e aprender.   
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CAPÍTULO III 

ANÁLISE DO GRUPO FOCAL 

3.1 Metodologia da Técnica de grupo focal 

Neste capítulo apresento algumas reflexões sobre as experiências do PIBID de Educação 

Física em Jacobina-BA, tendo em vista as contribuições, os desafios e possibilidades percebidas 

pelos bolsistas ID durante o desenvolvimento do Programa. Foi através da análise de conteúdo 

do grupo focal que os dados foram colhidos e interpretados, optei por essa técnica de 

investigação qualitativa entendendo que este tipo de entrevista acontece através de uma 

interação coletiva, permitindo que os participantes em pequeno grupo se tornem sujeitos ativos 

no processo de investigação. Utilizado á décadas segue um roteiro geralmente organizado por 

categorias, permitindo dialogar sobre um tema ao receber estímulos apropriados, podendo 

atender a interesses práticos ou teóricos de cada grupo. (BACKERS et al., 2011; GONDIN, 

2003). 

A entrevista foi realizada em uma escola pública da cidade de Jacobina, localizada em 

um ponto comum a todos os entrevistados, teve uma única sessão com duração de uma hora e 

trinta e sete minutos. Pensou-se em um espaço que oferecesse conforto e tranquilidade e 

propiciasse um debate proveitoso, criando um ambiente que construisse uma relação em que os 

participantes fossem encorajados a oferecer respostas e comentários que se tornaram relevantes 

para a pesquisa (MINAYO, 2006; GODIN 2003; BACKES et al., 2011). 

Houve a presença de um moderador e um relator, o primeiro teve o papel de focalizar o 

tema, e promover a participação de todos aprofundando a discussão sempre que necessário. O 

segundo serviu como um auxiliar do moderador anotando e observando a gravação para que 

todo o processo criativo e interativo fosse sendo registrado (MINAYO, 2006).  

O grupo foi composto por seis bolsistas de iniciação a docência, classificados quanto ao 

tempo de atuação no programa, sendo três ex-bolsistas licenciados, ou seja, sujeitos que 

concluíram o curso e residem no município ou próximo e três bolsistas que atuam desde o início 

do subprojeto em diferentes escolas em que acontencem as intervenções do PIBID. Optou-se 

por essa quantidade de entrevistados por entender que a composição do grupo focal é uma 

reunião em pequeno número de interlocutores, sendo assim facilita a análise mais minuciosa 

dos dados coletados (MINAYO, 2006). 

Os dados foram coletados obedecento uma ordem caracterizada como categorias, para 

que facilitassem uma posterior análise do conteúdo apreendido. As quatro categorias se 
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apresentaram da seguinte forma: (a) Identificação e seleção no PIBID, nesta os bolsistas 

compartilharam algumas informações pessoais e experiências sobre sua seleção no programa ; 

(b) As experiências ofertadas pelo PIBID: limites e desafios percebidos no desenvolvimento do 

programa, através desta categoria buscou-se refletir sobre considerações a respeito do 

desenvolvimento das atividades do PIBID em consonância com a atuação dos bolsistas num 

movimento de descobertas e desafios na arte de ensinar e aprender na docência ; (c) PIBID e 

Universidade que relação é essa?, através desta indagação os bolsistas expressaram a 

participação e comprometimento da Universidade com o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação a Docencia; (d) Contribuições do PIBID para formação inicial: possibilidades de 

atuação para docência, propôs trazer algumas reflexões através dos depoimentos sobre a 

formação inicial e como o PIBID pode ser aprimorado no curso de Licenciatura em Educação 

Física objetivando apontar possibilidades para o fazer pedagógico na educação básica.  

Para preservar a identidade dos bolsistas ID, foi solicitado que os mesmos criassem 

personagens referentes a área da Educação Física que se identificassem, no qual foram 

relacionados no quadro abaixo. Para tal proposição houve uma autorização prévia dos 

participantes através de suas assinaturas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) com o objetivo de sigilo do anonimato de cada sujeito e cumprimento dos 

procedimentos éticos da pesquisa. 

 

3.2 Descrição dos sujeitos da pesquisa 

 

Quadro 5: Descrição dos sujeitos da pesquisa. 

 

Pibidiano 

 

Descrições e informações 

prestadas sobre sua trajetória na 

educação básica e acadêmica 

 

 

Como se deu a escolha 

para entrada no PIBID 

 

JUDÔ 

 

 

Judô nasceu na cidade de 

Jacobina no ano de 1993, toda sua 

trajetoria educacional se deu em 

Instituições públicas. Cursou as series 

 

“Tinha uma parceria do 

Projeto de Extensão ao qual 

era monitor com o PIBID, a 

gente tinha bastante contato eu 
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iniciais em uma escola do Roçadinho 

Município de Serrolândia-BA, mais 

tarde, no ensino fundamental teve que 

se deslocar para a cidade de 

Serrolandia estudando na Escola 

Municipal Guimarães de Souza e o 

ensino médio no Colégio Estadual, 

ambas na referida cidade.  

“Eu ingressei na UNEB em 

2012/1, e neste ano me deparei com 

uma série de questões, inicialmente a 

gente chega achando que a 

Universidade é uma coisa, mas quando 

a gente está lá dentro, da um choque de 

realidade, ainda mais eu que vinha de 

um ensino precário. E aí foi uma 

correria em buscar ler livros para dar 

suporte e entender aquela área, pois, só 

conhecia à Educação Física da escola, 

mas quando você entra na 

Universidade você acaba percebendo 

que a Educação Física vai além das 

aulas na quadra, os primeiros 

semestres foram os mais difíceis para 

mim. ” 

“Escolhi o curso de Educação 

Física por que foi a única opção que eu 

vi aqui em jacobina, dentre os cursos 

que tinha na Universidade do Estado 

da Bahia, foi o que eu me interessei 

mais, talvez por gostar um pouco de 

esporte, apesar de não o praticar 

como bolsista do Projeto de 

Extenção e as meninas como 

bolsistas do PIBID. Durante 

este periodo que eu fiquei no 

judô, senti uma necessidade de 

ir para a sala de aula, via as 

meninas trabalhando com os 

meninos no ensino médio, daí 

senti a necessidade. Também 

não queria abandonar o judo, 

então foi uma escolha assim 

de ir para a sala de aula sem 

que abandonasse à extensão. ” 
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regularmente, foi o único que eu senti 

uma identificação de ínicio. ” 

“Escolhi esse pseudônimo 

Judô, por quê desde que entrei na 

Universidade o primeiro conteúdo que 

eu tive vivencia tanto teorica como 

prática foi ele. Então de 2012 até esse 

exato momento o judo está na carne. ” 

 

GINGA 

 

 

 

Ginga nasceu na cidade de 

Jacobina em 10 de outubro de 1991. 

Morou em Irecê-Ba e estudou lá até a 

primeira série do ensino fundamental, 

depois voltou para Jacobina onde foi 

bolsista numa escola particular onde 

sua tia lecionava a disciplina Educação 

Física. 

“Ingressei na UNEB em 2010 e 

colei grau em 2016. ” 

 

“Meu pseudônimo será Ginga, 

por que é a base da capoeira, um 

elemento da cultura corporal que 

me identifico bastante. ” 

 

 

            “Participei da segunda 

fase da seleção do PIBID. A 

princípio o interesse era em 

conseguir uma bolsa para 

ajudar na despesa de casa, ao 

passo que eu desenvolvesse 

também alguma atividade no 

espaço escolar, pois até então 

só havia tido essa experiência 

nos estágios. ” 

  

 

 

RECREAÇÃO 

 

 

 

 

Recreação nasceu no ano de 

1992 na cidade de Jacobina, sua 

trajetória sempre foi em escola 

pública. Estudou inicialmente no 

povoado do Esconço localizado à zona 

rural da cidade de Jacobina, cursou de 

1ª até a 4ª série do Ensino Fundamental 

 

“No meu caso foi 

adquirir experiência, queria 

viver a Universidade mesmo. 

Comecei pelo projeto de 

extensão, pela UATI, depois 

fui para a monitoria de ensino 

daí surgiu à oportunidade de 
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nomenclaturas consideradas à época. 

Após concluir esta etapa foi para o 

Municipio de Paraíso localizado na 

mesma cidade e lá ficou até o término 

do Ensino Médio. 

“Eu entrei na Universidade em 

2011, para mim foi muito dificultoso, 

tive muita dificuldade mesmo 

principalmente no primeiro semestre. 

Imagina aí, uma aluna de escola 

pública, vir com várias ideias 

construidas na escola pública e quando 

chega na Universidade ter que 

desconstruir muitas coisas que você 

aprendeu lá e reaprender muitas 

novamente é complicado. Daí tive 

muita dificuldade mesmo no primeiro 

e segundo semestre, só a partir do 

terceiro e quinto semestre que fui 

pegando rítmo da Universidade. ” 

 

“Quando concluir o ensino 

médio eu fiquei na dúvida se prestava 

o vestibular mesmo, e pela insistencia 

de muitos profesores eu prestei. 

Quanto a questão do curso eu fiquei 

em dúvida, Educação fisica foi uma 

dentre as licenciaturas que tem aqui em 

jacobina, daí imaginei que 

possivelmente me enquadraria mais 

nesse curso. ” 

 

participar do PIBID e fiz a 

seleção e só sai por que 

formei. ” 
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“Escolhi esse pseudonimo 

recreação por que acho que está ligada 

muito à área da educação física que me 

identifico. A questão dos jogos, 

brincadeiras, a questão da ludicidade.” 

 

DANÇA 

 

         Dança nasceu no ano de 1994 em 

uma cidade por nome Miguel Calmon-

Ba. Estudou em instituições públicas 

desde o ensino infantil. Iniciando sua 

vida escolar na Creche Clementina 

Valois Coutinho, na Escola Viana 

Filho fez do 1º ao 5º ano e no Colégio 

Estadual Polivalente de Miguel 

Calmon onde concluiu o Ensino 

médio. 

 “Ingressei na Universidade do 

Estado da Bahia-UNEB-Campus IV 

no semestre 2013.1” 

“Escolhi Dança por que é uma 

prática corporal a qual me identifiquei 

desde muito nova”  

 

“Eu tinha colegas de 

semestres mais avançados que 

eram pibidianas há algum 

tempo e elas sempre falaram 

muito bem do programa, 

relatavam que a bolsa havia 

sido positiva para a vida 

acadêmica, o estágio que 

contava como carga horária de 

ACC, a intervenção como 

experiência de ensino, a 

remuneração que ajudava a 

custear os gastos da 

Universidade, dentre outros 

benefícios. ” 

 

 

FISIO 

 

Fisio nasceu no ano de 1994 

em Jacobina-BA, estudou toda 

educação básica na cidade de 

Mirangaba-BA onde residia com seus 

pais. A 1ª série onde se alfabetizou foi 

na Escola São José em uma zona rural, 

o restante do fundamental I se deu na 

Escola Valois Coutinho Neto, o 

fundamental II na Escola Manoel 

 

“Fiz uma primeira 

seleção em 2012 e daí fui 

selecionada, mas optei por 

fazer uma monitoria de ensino 

e aí abdiquei da vaga. Só 

depois eu voltei a fazer a 

seleção em 2014, estava no 5º 

semestre ou 6º semestre não 

me lembro bem, mas estou até 
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Novais e o Ensino médio no Centro 

Educacional Sóror Joana Angélica 

onde cursou o Magistério e houve o 

primeiro contato com a docencia.   

“Eu ingressei na UNEB no ano 

de 2012/1, minha trajetoria acadêmica 

não muito diferente dos colegas foi 

muito turbulenta. Não diria que à 

Educação Física era uma área que eu 

me identificava, pelo contrário eu não 

conhecia nada, nem de ouvir falar. Na 

verdade, eu sonhava em ser uma outra 

profissional, eu tinha um sonho muito 

grande alimentado desde os quatro 

anos de idade em ser uma advogada. 

Em fim achava que eu não teria 

maturidade para lidar com toda essa 

bagagem que a profissão exige. Tinha 

17 anos, saindo do ensino médio a 

cabeça muito imatura, vi na Educação 

Física a possibilidade de adquirir o tão 

sonhado diploma de nivel superior, 

nossa família inteira é da zona rural, 

então eu sou a única da minha família 

que chegou no nivel superior. O sonho 

do diploma falou mais alto. ”  

“No meu caso não sei, acho que 

eu diria o pseudonimo Fisio, é uma 

parte do nome fisiologia que foi uma 

diciplina que marcou o meu encontro 

com à área, me marcou muito mesmo. 

Foi quando realmente eu fui entender 

que esta área me trazia toda uma 

hoje. Inclusive o pibid nesse 

contexto da segunda seleção 

foi por que eu ja tinha 

experimentado todas as 

vivencias da universidade, 

projeto de extensão, ensino 

então depois que eu fui 

realmente querer o PIBID. 
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responsabilidade. Foi um dos 

conteúdos que me aproximou muito 

mais do curso e não me fez desistir. ” 

 

JOGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogos nasceu em Piritiba no ano de 

1988, toda sua trajetória foi em escola 

pública.  

“Ingressei no ano de 2010 e 

conclui a faculdade no ano de 2015. ” 

“Eu escolhi Jogos e 

Brincadeiras por que trabalhei com 

esse conteúdo na creche, me 

identifiquei muito com ele, tanto que o 

escolhi para desenvolver o meu 

Trabalho de Conclusão de Curso na 

Universidade”. 

 

 “A princípio pelo fato de ser 

uma oportunidade de 

conseguir a bolsa, pelo 

enriquecimento do currículo e 

por ser uma oportunidade de 

aproximação da educação 

básica. ” 

 

 

 

 

3.3 I CATEGORIA - Identificação e seleção no PIBID 

 Nesta categoria os bolsistas mencionaram algumas experiências durante sua trajetória 

estudantil, tanto no que diz respeito à educação básica quanto ao ensino superior. É  possível 

destacar que todos os sujeitos entrevistados tiveram a maior parte de seu percusso educacional 

em instituições de ensino público, exceto GINGA que foi bolsista de uma escola de ensino 

privado, porém para ambos os entrevistados a entrada na Universidade oferecia choques de 

realidade principalmente por compreenderem que o curso de Licenciatura em Educação Física 

ofertava experiências que se distanciava em muito do que eles vivenciaram nas escolas, 

mencionando sempre sobre a precariedade do ensino oferecido na educação básica conforme 

observado em alguns discursos abaixo.   

   

DANÇA: “Estudei em instituições públicas desde o ensino infantil até o 

ensino médio”.  
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GINGA: “Morei em Irecê e estudei lá até a primeira série do ensino 

fundamental, depois disso voltamos para Jacobina e fui bolsista numa escola 

particular onde minha tia ensina Educação Física”.  

 

RECREAÇÃO: “Minha trajetoria sempre foi em escola pública também, 

estudei inicialmente no povoado em que moro”. 

[…] pra mim o ensino superior se mostrou muito dificultoso, tive muita 

dificuldade mesmo no primeiro semestre, imagina aí, uma aluna de escola 

pública, vir com várias ideias construidas na escola pública e quando chega 

na Universidade ter que desconstruir muitas coisas que você aprendeu lá e 

reaprender muitas novamente é complicado”.  

  

FISIO: “Inicialmente eu estudei em um local considerado povoado, daí mais 

tarde que eu fui para cidade mesmo, aonde fiz o restante do primário, 

fundamental e médio, todos em escola pública.  

“[...] os primeiros semestres foram os mais difíceis pra mim, por que eu tive 

que adquirir varias leituras, pra poder compreender tudo o que estava em 

volta tando da Universidade em si, como de sua organização, quanto da área 

que eu estava adentrando”. 

 

JUDÔ: “Logo quando a gente chega dentro da Universidade, se depara com 

uma série de questões, inicialmente a gente chega achando que é uma coisa, 

mas quando a gente está lá da um choque de realidade realmente. Você vem 

de um ensino precário, daí percebe que na Universidade o nível ta um pouco 

além do que você tinha em mente. E aí é aquela correria de buscar ler livros 

pra dar suporte e entender aquela área, até por que a gente não tinha 

conhecimento” 

 

FISIO: “Quando cheguei na Universidade foi muito atribulado, tinha que 

estudar e não morava aqui, fazia esse deslocamento de Mirangaba para a 

faculdade, e nesse meio tempo eu trabalhava. Se tornou muito corrido, até eu 

me estabelecer aqui foi muito complicado e aí só depois é que eu consegui na 

verdade me adequar ao curso, formar na minha mente o que era Educação 

Física, por que era totalmente diferente a realidade da Universidade e a da 

escola. ” 
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Quando questionados sobre o período de ingresso no PIBID e o que levaram a fazer a 

seleção para bolsistas de iniciação a docência, as respostas variaram entre terceiro e sexto 

semestre demonstrando que a atuação no programa se deu em diferentes tempos em suas 

formações. Cabe ressaltar ainda que os três ex bolsistas só deixaram o programa após concluir 

o curso sendo que não foi por vontade própria e sim por exigência do programa que prevê a 

desvinculação do bolsista após a conclusão do curso ao qual o subprojeto está vinculado. 

 Quanto à motivação para fazer a seleção os discursos apontaram para uma atuação 

notável de bolsitas que já estavam atuando nas escolas. A busca por informações referente ao 

programa antes da realização da seleção se dava basicamente por conversas informais entre os 

estudantes do curso além da divulgação através dos coordenadores dos subprojetos, não 

obstante a essa importância a bolsa ofertada pelo programa se mostrou relevante também 

conforme relatado. 

 

FISIO: “Tive a chance de entrar no primeiro subprojeto em 2012, eu achava 

que a demanda do pibid pra mim naquele momento seria muita atribuição, 

via as outras pibidianas planejando e achava que não tinha a maturidade 

necessária ainda. Então observei as experiências dando certo nas escolas e 

então decidi “eu também quero ser pibidiana” foi quando fiz a segunda 

seleção”.  

[…] então eu entendi que era um projeto sério, que proporcionava essa 

experiencia de maior compartilhamento entre aluno e o professor da 

Universidade e o professor que ta lá na escola, ter uma maior aproximação 

com a realidade escolar, antes de se tornar um profissional já formado. Essa 

era a imagem que as bolsistas anteriores a mim demonstravam, sempre 

compartilhando as experiencias.  

 

JUDÔ: “Tinha uma parceria do projeto de extensão com o PIBID, a gente 

tinha bastante contato eu como bolsista do projeto e as meninas como 

bolsistas do PIBID. Durante este periodo que eu fiquei no judô, senti uma 

necessidade de ir pra sala de aula, via as meninas trabalhando com os 

meninos na sala de aula, daí senti a necessidade”. 

“[...]eu via os bolsistas se envolvendo com os alunos, observava que os 

bolsistas estavam aprendendo a ser professor, a dar aula”. 
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JOGOS: “A princípio pelo fato de ser uma oportunidade de conseguir bolsa, 

pelo enriquecimento do currículo e por ser uma oportunidade de 

aproximação com a educação básica”. 

 

A seleção dos bolsistas também se mostrou ser fator primordial para que os futuros 

bolsistas se sentissem confortáveis para uma futura atuação no programa, segundo os bolsistas 

esta fase trouxe segurança para sua decisão em realmente querer fazer parte do programa.  

 

RECREAÇÃO: “Perguntaram: por que você quer participar do PIBID? 

Respondi que sempre tive essa ligação com a escola, desde o ensino médio. 

Queria me aprofundar mais com as questões da docência, aprender como ser 

um professor e o pibid iria me proporcionar isso”. 

 

FISIO: “[…] um fator que me fez ver a seleção de um modo diferenciado, foi 

que realmente ela tentava filtrar não os candidatos, mas a intenção dos 

candidatos de está naquela seleção, me deixou muito aparente isso. Então a 

forma como os coordenadores conduziram a seleção, ficou muito 

transparente que eles queriam que os candidatos estabelececem uma relação 

das experiências anteriores para contribuir no pibid e depois houvesse o 

movimento inverso”.  

 

DANÇA: “A entrevista em si foi muito bem elaborada, mas, se tratando de 

uma seleção para o PIBID de Educação Física eu achei muito relevante a 

avaliação final onde a banca pedia uma prática corporal, uma vez que o 

subprojeto é intitulado ‘‘Escola como Espaço da Cultura Corporal na Cidade 

de Jacobina – BA”. 

 

GINGA: “A imparcialidade dos componentes da banca na condução do 

processo foi primordial.  A seleção desta forma possibilitou que a gente 

escolhesse o local que se pretendia trabalhar, segundo a intenção de cada 

um”. 
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3.4 II CATEGORIA-  AS EXPERIÊNCIAS OFERTADAS PELO PIBID: LIMITES E 

DESAFIOS ENCONTRADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

Encontrou-se a seguinte regularidade nos discursos quanto aos limites e desafios 

percebidos pelos bolsistas no desenvolvimento do PIBID: A falta de espaço e materiais é fator 

que impossibilitam um melhor desenvolvimento das atividades e a dificuldade de integralização 

da escola com o Programa.    

 

RECREAÇÃO: “No meu caso o que limitava à atuação dos bolsistas era o 

espaço, muito pequeno para desenvolver nossas atividades, o maior desafio 

era atuar com à educação infantil onde as crianças são agitadas e inquietas 

em um espaço limitado”. 

     

JUDÔ: “Existem muitos desafios, primeiro eu acredito que os materias, 

muitas vezes ou quase sempre são insuficientes e inadequados e o PIBID 

apesar de ter uma cota direcionada para compra de alguns materiais, quando 

vem, apresenta pessimas condições” 

 “[…] sinto a necessidade também de mais tempo de planejamento entre 

supervisão, bolsista e coordenação de área. Acho que uns dos desafios que 

poderia apontar é esse acompanhamento mais de perto por esses atores, tanto 

da coordenação para com a supervisão, quanto com bolsistas pra que com 

isso consiga sanar as dificuldades encontradas. 

 

JOGOS: Falta de material, falta de espaço físico para desenvolvimento das 

atividades, falta de interesse de alguns membros da escola parceira em 

cooperar, entre outros que reflete na questão de planejamento também que 

ao meu ver é um desafio a ser superado. Fazer com que os outros professores 

que lecionem a mesma diciplina em uma mesma instituição construa 

coletivamente os planos tem sido algo que limita nossa atuação, as atividades 

se tornam muito fragmentadas desta forma. 

 

FISIO: “[…] em questão de estrutura a escola na maioria das vezes não 

dispõe de materiais, de espaços ou quando dispõe é muito disputado, ás vezes 

outros professores precisam no mesmo momento daí é preciso agendar e nem 

sempre temos prioridades, pois, o nosso conteúdo é sempre inferiorizado, 

infelizmente tem questões de preferências e temos que lidar com isso”.  
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Sobre os desafios e limites apontados os bolsistas ainda demonstram motivação para 

permanecer no programa por compreenderem a importancia para sua formação. Diante dos 

dados coletados é perceptível que o conhecimento adiquirido pelo programa se difere de muitos 

outros vivenciados pelos bolsistas. 

 

JOGOS: “O que me motivou a ficar no programa até a conclusão do curso 

foi o conhecimento que eu estava adquirindo a partir das vivências, os 

trabalhos científicos que pude produzir, o apego aos alunos e colegas 

bolsistas, e claro, a bolsa que muito acrescentava no meu orçamento.   

 

RECREAÇÃO: “Gostei muito de atuar no PIBID, até por que quando você 

faz o que gosta acaba fazendo bem feito. ” 

 

FISIO: “Já tinha participado de vários programas na Universidade, deste a 

extensão a monitoria de ensino, mas nenhum me proporcionou o que o PIBID 

pode me proporcionar em relação a docência. Tem também o fator 

“permanencia” eu preciso permanecer na universidade, é minha única forma 

de manutenção mesmo. No meu caso é a unica fonte de renda, pago aluguel, 

pago minhas contas, é mais ou menos isso, é o que me motiva. Agora minhas 

outras aspirações profissionais, pessoais, obviamente contribuem, mas, esse 

é o fator que pesa bastante. ” 

 

GINGA: “Fiquei ate o final da minha formação, pois, através do PIBID pude 

vivenciar o fazer docente e me identificar com a escola, além de conhecer de 

fato o seu cotidiano e suas contribuições para minha formação acadêmica. ” 

 

 

Referente a dinâmica do PIBID com as escolas parceiras, se há algo que limita e também 

avança para o desenvolvimento do subprojeto na instituição, as respostas dos bolsistas 

evidenciaram para uma pouca aceitação ainda por parte das escolas parceiras com o subprojeto 

da área da Educação Física, exceto na educação infantil que as falas demonstraram total 

reconhecimento do trabalho desenvolvido.  

Em relação ao que avança, foi exposto a desconstrução de alguns paradigmas em relação 

ao trato-teórico metodológico dos conteúdos e o comprometimento e consideração dos alunos 
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para com os bolsistas, incentivando-os aula após aula a persistir no cumprimento dos objetos 

propostos pelo subprojeto. 

 

GINGA: “O PIBID de Educação Física, nas escolas em que eu tive a 

oportunidade de atuar, contribuiu bastante com a formação dos estudantes, 

principalmente na Educação Fisica, que é uma área do conhecimento 

carregada de estigmas e que nem sempre é lecionada por um professor da 

área”. 

[...] percebi o reconhecimento por parte dos alunos o que nem sempre ocorria 

em relação á direção da escola”. 

 

DANÇA: “A creche abraçou o PIBID, e reconhece que é um trabalho muito 

bom que está sendo realizado com os alunos (as), uma vez que, eles se 

mostram mais interessados nas aulas com a presença dos pibidianos. ” 

 

JUDÔ: “Como foi falado ainda não há uma aceitação total por parte de toda 

a escola, com relação ao PIBID, há uma aceitação do professor que está no 

programa, mas da escola como um todo ainda vemos que não há uma 

aceitação principalmente na área da Educação Física. E aí o que poderia 

avançar? Acho que seja necessária uma maior organização na escola de 

modo que abrace esses projetos não só o PIBID mas outros também que a 

escola desenvolve. Espero que os professores que estão na unidade escolar e 

todos os outros profissionais se envolvam mais pra que o programa e assim 

cumprirá o que ele objetiva”. 

 

JOGOS: “Acredito que no tempo em que estive no programa faltou mais 

proximidade entre os coordenadores do programa e as escolas. ” 

 

Com base nos trechos retirados da entrevista em relação a avaliação dos objetivos 

propostos pelo subprojeto e as ações didáticos pedagógicos realizadas nas escolas com a 

participação dos bolsistas, percebe-se que a primeira é realizada em consonância com a 

segunda. A avaliação geralmente é realizada nos encontros de Atividade complementar (AC) e 

em reuniões com coordenadores e supervisores do subprojeto.  
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RECREAÇÃO: “Na escola em que atuei praticamente participavamos de 

tudo que tinha na escola, no evento dos dias das mães, dia dos pais o PIBID 

estava lá, todos os eventos sempre tinham uma parte encarregada pra gente 

desenvolver alguma atividade. ” 

 

DANÇA: “O processo de avaliação se dá no decorrer das aulas, na 

participação dos alunos, nos resultados alcançados, nas rodas de conversa 

com a turminha, onde eles relatam o que mais gostaram na aula e também 

nas produções que surgem a partir das intervenções”. 

“ [...]no ensino de jogos tradicionais, cantigas, ensino da capoeira”. 

    

JUDÔ: “Como processo de avaliação a gente tenta na medida do possivel 

contemplar os objetivos que o subprojeto se propoe, e aí o que acontece, há 

momentos em que nos avaliamos, observando se o que estamos fazendo está 

dando certo ou não. Existem momentos também de reunião em que todos 

colocam o que fizeram e como está sendo feito e o que tem dado resultado ou 

não”.  

“Acredito que em um nível mais geral tem o relatório semestral que enviamos 

para a CAPE, acho que este é um elemento que de certa forma nos avalia, o 

que está dando certo o que não tá, para que a gente possa voltar a planejar 

novamente e aplicar daí caímos na ação-reflexão-ação”.    

 

GINGA: “Muitas ações foram desenvolvidas, ações que realizamos em 

parceria com a comunidade escolar e externa. Bem como, ações e projetos de 

bolsistas do ID dentro das escolas parceiras. Quero destacar a realização de 

oficinas de Capoeira, com um projeto intitulado “PIBID NA CAPOEIRA” 

realizado por mim, que resultou em meu trabalho de conclusão de curso”.  

 

FISIO:  “Esta questão dos objetivos do subprojeto, até por ser distante da 

realidade a gente sente dificuldade em contemplar. É um objetivo que vai de 

encontro a educação física vigente, é baseado na transformação dessa 

educação física que de certa forma já se consolidou na mente das pessoas.  

  

“Pra que não ficasse tão evidente esta questão da avaliação, não tivesse uma 

caráter tão formal levamos o conteúdo, vivencia, conversa sobre o conteúdo 

e aí aos finais das aulas a gente propõe rodas de conversas, pede o desenho 
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algo que eles nos possam dar um feed back, um exemplo de avaliação mesmo, 

que acho que deu certo com o pibid. Quando a gente chegou pedimos que os 

alunos desenhassem o que era educação física pra eles? Lembrando que são 

alunos de sete oito anos. Todos os desenhos unanimemente aparceu bola, 

quadra. Com a chegada do PIBID não sei se anteriormente acontecia assim, 

nós inserimos o fator letramento nas aulas de educação física, então em todas 

as atividades tentávamos incluir silabação, junção de palavras, 

reconhecimento de letras, então os meninos inseriram a presença da lousa 

nos desenhos solicitados posteriormente, a figura de um professor, então são 

investidas que a gente nota que vai sim mudando a compreensão da educação 

física daquela criança. Certaremos teremos no ensino médio alunos 

diferentes do que nós fomos”.   

 

Os bolsistas relatam que a carreira docente vai se apresentando dia a dia, e é nessa fase 

que eles se sentem impulsionados para acreditar que vale muito persistir nesta carreira 

profissional. A narrativa a seguir traz a luz aos vínculos que são formados no decorrer do 

programa transcendendo as relações de confiança e respeito entre aluno e bolsistas. 

 

FISIO: “Hoje sou recebida como professora, em qualquer atividade que 

vamos fazer, se vale ponto ou não. É inserido dia a dia elementos que já nos 

caracterizam como docentes por mais que ainda não sejamos, existe uma 

relação de respeito, de afetividade muito grande. O aluno compartilha as 

vivencias dele em casa, o que aconteceu de bom e de ruim, percebo que o fator 

confiança algo presente no PIBID se torna notável, cria-se vínculos de 

convivência”. 

   

JUDÔ: “Nesse período que a gente está lá, de certa forma eles já vão 

entendendo que apesar de sermos do pibid nos consideram professores 

mesmo. O tratamento, a forma como veem perguntar alguma coisa, tudo é 

relacionado a essa relação aluno professor, existe muito respeito”. 

 

RECREAÇÃO: “Quando comecei a atuar as crianças não me viam como 

professora não, me viam como alguém para brincar com eles. Só que no 

decorrer do projeto dia após dia fomos conquistando nosso espaço e 

começamos a criar laços de amizade e respeito. No PIBID não se formam 

apenas professores, mas, pessoas mais humanas e nessa relação o professor 
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supervisor é essencial, a nossa mesmo colaborava para que vínculos fossem 

se formando. Com o passar dos tempos começaram a me chamar de prozinha, 

levarei esse carinho demonstrado em palavras onde quer que eu for”. 

 

 

3.5 III CATEGORIA - PIBID E UNIVERSIDADE QUE RELAÇÃO É ESSA? 

Nesta categoria buscou-se estabelecer qual a relação entre o PIBID e a UNEB com o 

objetivo de compreender como esta se configura no subprojeto de Educação Física. Os 

resultados apontam para uma conexão positiva entre o Programa e a Universidade num 

movimento de auxílio constante, ora partindo do PIBID para a UNEB, ora o inverso. 

 No que concerne a ampliação do conhecimento teórico e prático foi algo bem enfatizado 

nos fragmentos, o apoio financeiro aparece também como um fator colaborativo, visto que a 

Universidade já auxiliou alguns estudantes no custeio de viagens para apresentação de trabalhos 

em eventos científicos. Assim, observa-se que esta relação tem proporcionado um 

amadurecimento acadêmico para os bolsistas tornando a formação inicial bem mais qualificada 

no que dizer respeito a bagagem adquirida através do Programa.  

 

RECREAÇÃO: “Ao meu ver as demandas do PIBID não prejudica, pelo 

contrário auxilia nas demandas da Universidade, muitos conteúdos que 

estudamos no PIBID a exemplo de alguns teóricos, quando há algum debate 

em sala de aula, sinto que temos mais bagagem, mais conhecimento”.  

 

“[…] pode-se observer pela fala de um aluno que é pibidiano, daquele que 

não é, até o modo como se posiciona é diferente, o modo que debatem 

conteúdo, sabe relacionar uma coisa com a outra. ”  

 

JUDÔ: “Eu destacaria que o suporte teórico, em se tratando dos livros, 

leituras, artigos, todos eles que a gente discute no pibid, são cobrados também 

em diciplinas. Vamos lendo Saviani, Gasparin assim percebo que o material 

que estamos estudando é discutido dentro do campus ajudando de mais em 

nossa trajetória”. 

 

FISIO: “[…] há uma influência do PIBID na minha formação, uma vez que 

há uma ênfase muito grande na formação política, na reflexão sob o que 
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compreende ser um profissional de Educação Física, na nossa relação de 

como lidar com o conteúdo.  

 

 “Vivemos a Universidade, mas, ao mesmo tempo estamos estabelecendo 

relações, analisando, comparando o que tem coerência com o que os autores 

dizem com a realidade. Resumindo temos uma visão muito mais ampla do que 

venha ser um professional, a gente não precisa se formar pra descobrir como 

se dão as coisas no chão da escola, assim a contribuição é muito maior”. 

 

JOGOS: “[…] principalmente essa relação do incentivo por exemplo o pibid 

está muito relacionado com a universidade. Um exemplo é esta questão das 

instâncias da universidade como a PRAES entre outras, que quando a gente 

precisa apresentar um trabalho tem a opção de solicitar um transporte, 

solicitor uma estadia, então isso tudo facilita. Logicamente dentro dos prazos 

antecipadamente, atendendo toda burocracia, mas, você consegue”.  

 

JUDÔ: “E aí vai também dos espaços que a Universidade oferece, pra 

reuniões, pra estudos. Não sei se ainda tem, mas existia um carro da 

Universidade que levava bolsistas do PIBID, agora não me recordo se os 

recursos eram do pibid a nível federal, ou se a Universidade disponibilizava 

aquele transporte só para o PIBID. Também com relação aos incentivos, de 

viagem para apresentação de trabalhos, independente da verba ou de 

recursos que vinham do pibid a universidade também contribue nesse 

processo”.   

 

RECREAÇÃO: “Eu mesma consegui apresentar um trabalho através do 

departamento”.  

 

GINGA: “No meu ponto de vista, pegando como exemplo a minha realidade, 

vejo que a universidade poderia se preocupar mais com as demandas 

do pibid, no sentido de buscar mesmo que internamente, dentro de cada 

subprojeto, se apropriar do que vem sendo feito e trazer para 

comunidade academica essas contribuições”. 

 

A bolsa ofertada pelo programa evidenciou um significado de permanência na 

Universidade, visto que os bolsistas demonstraram que a utiliza para suprir em sua maioria 
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nescessidades pessoas como custeio de passagens do trajeto da cidade em que mora para a 

faculdade, com alimentação, para pagar contas de água, luz e na compra de materiais como 

livros, apostilas entre outros solicitados pelo coordenador do subprojeto bem como pelos 

professores durante o curso.   

 

GINGA: “[...]digamos que essa bolsa em muito nos ajudou nesse processo 

de formação pois garantia algumas necessidades que todo estudante de 

instituição publica possui, alimentação, material de estudo e etc. em que 

apesar de não ser necessariamente o objetivo da bolsa, em muitos casos 

garantiu a minha permanência na universidade”.  

 

FISIO: “Eu utilizo essa bolsa para pagar as contas, aluguel, água, luz. Acho 

que deveria haver uma adequação a realidade do aluno, digamos, eu preciso 

me deslocar da cidade onde moro, deveria haver este incentivo algo a mais 

para esse bolsista que tem uma necessidade diferente”. 

 

DANÇA: “Como resido em uma cidade próxima a Jacobina, tenho que 

custear o transporte mensalmente, o PIBID me ajuda a custear esse 

transporte, assim como, materiais para as aulas, xerox, apostilas, impressões 

entre outros”. 

 

JOGOS: “Me auxiliou na compra de livros, xérox, impressão de trabalhos, 

apresentação de trabalhos, refeições, entre outros”.  

  

JUDÔ: “Com relação a transporte mesmo, é uma realidade do subprojeto de 

educação física por que muitos bolsistas moram fora então utilizam desta 

bolsa para custear. No meu caso mesmo, como pibid funciona em varias 

escolas, existem aquelas próximas e aí o aluno não gasta dinheiro, um 

exemplo quando a gente estava no Colégio tínhamos que pagar transporte 

para chegarmos no horário da aula. Tudo isso dificultava, o valor já é curto 

e acabavamos gastando muito por causa desta logística. 

 

RECREAÇÃO: “ No meu caso utilizava para pagar passagem tanto para ir 

para o PIBID quanto para as aulas na própria Universidade, comprava livros 

tanto solicitado pelo programa como pelas disciplinas na Uneb. Alimentação, 

xerox. Como moro fora, num povoado a 21 km da cidade, pagava esta 



67 
 

 
 

passagem e quando o colégio que eu atuava era longe pagava uma moto, dois 

custeios, ás vezes para economizar ia andando num sol escaldante para 

economizar. As vezes gostaria de comprar mais livros só que não sobrava, 

pois, as passagens consumia muito. Eu a usava para minha manutenção na 

universidade”. 

 

Nos trechos que seguem os bolsistas expressam o que o PIBID pode proporcionar em 

relação à docência que a Universidade ainda não tenha oferecido. 

 

JOGOS: “A discussão que fiz no meu TCC é que o currículo deveria 

apresentar uma proposta de disciplinas de Prática Pedagógica desde os 

primeiros semestres, no entanto, isso não ocorre de forma efetiva. O PIBID, 

por sua vez se apresenta como uma ferramenta que contribuiu para que essa 

lacuna fosse reparada. No entanto, o programa não oportuniza que todos os 

alunos matriculados no curso passem por esse processo devido a quantidade 

específica de bolsas ofertadas”.   

 

RECREAÇÃO: “ Ele te prepara melhor, o PIBID te dar um suporte para 

atuar em sala de aula mesmo. Entramos em contato com a realidade escolar, 

conhecemos a dinâmica, os funcionários, funcionamento, que a universidade 

não proporcionou nem com a disciplina de estagio que cumpríamos apenas 

horas obrigatória”. 

 

FISIO: “Eu considero o PIBID como uma extensão Universitária em tempo 

integral, um exemplo disso é o edital te possibilitando ficar no programa do 

inicio ao fim da licenciatura. É uma vida, você acompanha do começo ao fim 

toda trajetória, passando do começo ao fim por todas as etapas mesmo da 

escola desde a primeira unidade, até a última. Você acaba tendo uma 

dimensão real do que acontece do começo ao fim do ano. Temos uma noção 

bem aproximada do que é ser professor”.  

 

“[...] oferece momentos outros além da sala de aula, pra que você possa 

estudar, debater ideias, o momento da sala de aula é bem formal então as 

vezes os alunos ficam muito preocupados como o professor estão enxergando 

ele.  

 



68 
 

 
 

“[...] O PIBID te dar a liberdade de expor e tirar dúvidas assim o espaço 

formativo acaba sendo mais efetivo neste sentido de haver um diálogo mais 

coletivo”. 

 

GINGA: “Apesar de ter vivenciado os estágios, foi através do pibid que me 

aproximei do que de fato é ser uma professora, e dos desafios que enfrentamos 

diariamente. O PIBID foi de fundamental importância na minha formação, 

principalmente pela forma como foi conduzido pela coordenação de área, 

pelo planejamento coletivo, pela vivencia nos AC’s das escolas e pelas 

reuniões em que trocamos experiências e estudamos a nossa prática”. 

 

A narrativa aponta que em relação ao estágio o PIBID pode trazer segurança aos 

bolsistas em suas atuações, os três depoimentos abaixo exemplificam essa afirmação.    

 

JUDÔ: “ Graças a Deus o PIBID veio antes do estágio, se formos pegar toda 

a parte pedagógica ao pé da letra, a começar de como se monta um plano de 

aula, como pegar um conteúdo ir destrinchando para toda uma unidade, tudo 

se tornou mais fácil. Quando fui para o estagio já tinha toda uma noção de 

como fazer um objetivo, uma metodologia, como iria avaliar os alunos, quais 

seriam as estratégias utilizadas. De certa forma quando a gente vai para o 

estágio, já vai sabendo mais ou menos o que a gente vai encontrar e como a 

gente vai lidar com estas questões”. 

 

RECREAÇÃO: “ Lembro-me que em um dos estágios fiz em dupla e a minha 

colega não tinha noção de nada, não sabia sobre questões de planejamento, 

plano de aula, por que querendo ou não no curso não se aprofunda nessas 

questões. Como já sabia, foi um momento em que me sentir preparada e além 

disso pude ajudar a minha colega também. Além do pibid contribuir para 

minha formação indiretamente contribuiu para a da minha colega também”. 

 

GINGA: “Eu já havia realizado alguns estágios quando ingressei no PIBID, 

mas o meu ultimo estágio de intervenção se deu na mesma escola em que eu 

era bolsista de ID, sem dúvida me sai muito melhor no sentido de organização 

do trabalho pedagógico, na construção da proposta de ensino e dos planos 

de aulas, bem como na sistematização do saber a ser transmitido e dos meios 

necessários para isso. Digamos que o pibid me instrumentalizou para o 
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estágio, dando um suporte especial nesse período, que para muitos colegas 

era um desafio enorme, para mim foi prazeroso”.  

 

 

3.6 IV CATEGORIA - CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PARA FORMAÇÃO INICIAL: 

POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO PARA DOCÊNCIA 

A atuação no subprojeto de Educação Física permtiu que os bolsistas vivenciassem 

experiências em diversos segmentos da educação básica, inclusive na educação infantil etapa 

de ensino não contemplado nos estágios e disciplinas na grade curricular do curso. Os bolsistas 

elencaram um pouco da sua atuação e aproximação com o público ao qual acontecem as 

intervenções e mencionaram que pôde desenvolver habilidades com os mesmos ao qual 

achavam que não funcionariam.  

Deste modo o trabalho pedagógico dentro do PIBID tem funcionado por vezes como 

teste para a atuação docente, à medida que pode se analisar o que dá ou não certo em cada aula, 

de modo que os bolsistas ID e supervisores descobrem na prática pedagógica potencialidades 

individuais que não conhecia no ato de ensinar e aprender, reinventando suas ações.   

 

FISIO: “Acho que o PIBID contribui para minha formação inicial no 

desenvolvimento de estratégias, um exemplo foi quando nós sentimos que 

algumas turmas estavam necessitando de um trabalho com letramento. Assim 

a gente levou música, palavras soltas feitas de cartolina, cantigas de roda, 

sempre com a ideia que era possível trabalhar com o incentivao a leitura nas 

aulas de Educação Física”. 

“[...] o pibid te ajuda a manter uma coerencia do que você almeja e o que 

você irá encontrar traçando caminhos para que seja possível. 

 

DANÇA: “ As atividades mais desenvolvidas na Creche são voltadas a 

cultura corporal, seguindo o subprojeto de Educação Física, trabalhamos 

Jogos, brincadeiras, capoeira, música e dança, também trabalhamos com 

leitura. Elas contribuem com experiências necessárias para aprimorar nossa 

prática pedagógica”. 

 

GINGA: “ Tive a oportunidade de trabalhar no ensino médio, no fundamental 

I e na educação infantil. Me identifiquei muito com a educação infantil, por 

já ter tido a experiência com os outros segmentos, pude perceber na prática 
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que os problemas que enfrentamos na Educação Física começam na 

educação infantil e daí por diante, não só na Educação Física, mas na 

educação de maneira global. De modo que, é na educação infantil que 

precisamos pensar num modelo de educação que venha preparar melhor o 

aluno para as outras fases, obviamente esses problemas existiram em todas 

as etapas e precisam ser solucionados”.  

 

Em relação à relevância do PIBID para a formação inicial, eles elencaram que essa 

oportunidade em ser um bolsista de iniciação a docência acabou ofertando uma bagagem bem 

mais ampla e útil para uma real atuação docente, sem muitas fantasias e utopias.    

 

RECREAÇÃO: “O PIBID foi essencial para minha formação, foi o 

passaporte. Assim que concluir o curso na Universidade surgiu uma 

oportunidade de está atuando como professor substituto em uma escola na 

minha cidade. A primeira pergunta foi a seguinte: você tem experiência com 

criança? O PIBID com certeza foi a referência que tinha e sem ele não tinha 

conseguido a vaga. Tudo que fazia nesta escola era algo que já havia 

vivenciado e dado certo, sempre fazendo uma ponte com que tinha visto no 

programa, sem dúvida ele abriu espaços profissionais para mim um caminho 

amplo para que eu pudesse trilhar com independência”.  

 

FISIO: “É de uma relevância enorme está no Programa, ele me da um aporte 

de conhecer os elementos e aplicá-los. É neste sentido que ele vem me dar um 

suporte, a Universidade te diz como é, e o PIBID te proporciona tanto mais 

uma vez aprender e depois materializar esse conhecimento. O entendo como 

espaço de verificação o que pode dar certo, o que não dá, realmente vai 

filtrando as tuas habilidades”.   

 

DANÇA: “O PIBID está sendo uma experiência impar na minha formação, 

estou tendo auxilio da professora supervisora e da coordenadora de área (que 

incentiva minha produção acadêmica) e sempre acompanham o 

desenvolvimento das atividades, além da experiência com a docência que está 

sendo muito produtiva”. 

 

Quanto à concepção de educação antes da inserção destes bolsistas no Programa os 

mesmos reconheceram ter uma visão reducionista deste fenomeno. Com passar do tempo no 
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subprojeto amplia-se a forma fragmentada antes interiorizada, passando então a assumir uma 

concepção integrada do que realmente seja conforme descrições abaixo relacionadas.  

 

JUDÔ: “Eu acredito que a imagem que eu tinha da educação antes mesmo 

da minha entrada no pibid e até mesmo já dentro da Universidade era a 

concepção de estudante mesmo. Não entendia como se dava esse processo, 

achava que era aquilo que foi vivenciado em sala de aula, uma visão bem 

superficial. Daí com o passar do tempo a Universidade em conjunto com o 

PIBID te mostra o que é realmente é a educação, daí você passa a perceber 

que ela é imaterial e inerente aos seres humanos e etc”.  

 

RECREAÇÃO: “A minha concepção de educação era que ela estava muito 

ligada a aplicar conteúdo e o professor era o transmissor deste conteúdo. No 

PIBID aprendi que a educação tem suas especificidades, ela permite que eu 

compreenda que o aluno também tem uma bagagem de conhecimentos e que 

o professor não é o detentor do saber”. 

 

DANÇA: “Educação pra mim era um processo que se dava na escola, onde 

o aluno teria apenas que aprender os conteúdos para passar de ano. Minha 

concepção atual é que a educação é um processo de ensino aprendizagem, 

onde professor e alunos aprendem juntos, os pais e a sociedade também se 

inserem nesse processo a educação é formação de ideias, pensamentos, 

caráter”. 

 

GINGA: “Na verdade eu nunca havia parado pra pensar a educação que 

temos e a que gostaríamos de ter, se não fosse o PIBID. Para mim, o PIBID 

foi uma ferramenta de emancipação intelectual, me conduziu a estudos e 

produções que foram de extrema importância em minha concepção de 

educação”. 

 

Diante da participação ativa dos bolsistas no subprojeto, foram por eles percebidos 

alguns problemas que inviabilizaram o trabalho pedagógico com a Educação Física nas escolas 

parceiras, nos trechos abaixo são relatados alguns percalços em diferentes esferas, apontando 

para uma possível mudança no decorrer das intervenções.   
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FISIO: “Primeiro a que no meu ponto de vista é a mais complicada e talves 

interfira no trato pedagógico é a forma que à escola recebe o programa. Eu 

acho que ainda está muito carregada dessa visão de que a Educação Física 

não contribui, de que a Educação Física não faz tanta diferença. A escola 

bem verdade recebe os projetos, só que os professores que a compoe não os 

que fazem parte do PIBID, os outros, ainda não recebe o programa como 

parte necessária e integrante da escola. ”  

 “Metodológica no sentido de que a gente já se depara com uma dificuldade:  

a maioria dos nossos supervisores não são formados na área da Educação 

Física. Então a gente acaba sendo, digamos encarregados de nortear o 

trabalho pedagógico, de tornar acessivel outros conteúdos que compoe a área 

e muitas vezes elas não têm conhecimento disso, o principal fator 

metodológico que destacaria era esse, não que a gente não aprenda também, 

mas acredito que é um desafio encontrado”.  

 

DANÇA: “O problema que identifiquei foi o conceito formado dos alunos e 

dos outros professores, de que a Educação Física na escola se limitaria 

apenas a pratica de esporte”. 

 

Após o programa na Escola, foi perceptível algumas mudanças nas aulas de Educação 

Física conforme relatado por alguns bolsistas. As falam apontam para uma constante 

transformação que ainda não cessou, mas, que aos poucos com comprometimento de todos os 

agentes envolvidos no programa, muito será feito, a concepção apresentada para alterar o que 

está posto é de uma Educação Física mais crítica e reflexiva que ganha espaços a cada relato 

desta intrevista. 

 

JUDÔ: “Quando chegamos na escola de uma certa forma já sabia o que iria 

encontrar, já idealizava. E quando a gente chega é bem pior, é uma aula 

extremamente voltada a prática esportiva, sem nenhum conhecimento teórico 

ás vezes, era o famoso “jogar bola”. Quando entramos na escola tentamos 

desconstruir aula após aula, tudo que já tinham em mente. 

 

“[…] aula após aula foram entendendo que Educação Física vai para além 

do mero fazer, parte primeiramente de uma reflexão de por que fazer, quais 

os processos que implicam nesta prática, seja na cooperação, seja na 

competição.  
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“[…] então de certa maneira o PIBID e a nossa intervenção lá, pôde 

demonstrar um pouco. É difícil, mas com esforço você consegue, as vezes você 

tem um professor de educação física com o pibid com esta proposta, mas na 

mesma escola tem outro professor de educação física que não aderiu ao 

programa nem se propoe trabalhar em conjunto com um objetivo comum e só 

jogam bola. Assim entra em choque na própria escola, o subprojeto pretende 

promover uma Educação Física progressista, mais reflexiva que vai além do 

esporte e em um outro turno com os mesmos alunos que você trabalhou outro 

professor propoe a “baba” como é o caso da escola que atuo. Isto de certa 

forma interfere, faltando assim uma melhor articulação dos professores de 

educação física que compoe a instituição, assim facilitaria uma melhor 

compreenção”.   

 

RECREAÇÃO: “Percebi que lá onde eu atuava mudou a questão da 

proporção em que a área Educação Física ocupou neste ambiente. Antes não 

tinha aula de Educação Física embora a professora fosse formada, ela 

ministrava todos os conteúdos não tinha um horario específico para a aula de 

Educação Física. ”  

“Quando chegamos lá escolhemos um momento restrito para a aula de 

Educação Física, demos a ideia e deu certo. Os conteúdos de outras diciplinas 

eram ministrados normalmente só que em um específico era destinado para o 

trabalho com jogos, brincadeiras bem mais orientadas, exigiam todo um 

preparo, toda uma organização”.  

“[…] hoje a entendo como uma disciplina que trabalha com a praxis 

pedagógica e não busca trabalhar com um público homogêneo”.  

 

FISIO: “Não podemos perder de vista que o PIBID tem funcionado neste 

sentido, de modificar, tentar alterar aquilo que está posto. Ele teve papel 

fundamental na quebra de estigmas, da forma como a população, as pessoas 

que estão na realidade escolar enxergam a Educação Física, ele tenta 

trabalhar pra que isso também seja alterado, por que se não, não da certo e 

o movimento é inútil se as pessoas não compreenderem de uma outra forma, 

então eu percebo exatamente isso”.  

“[…]Precisamos ir de encontro a isso, fazer com que os profissionais de 

Educação Física se unam neste propósito de dá uma identidade que se projete 
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para o futuro, que ao inves de se manter opaca, ganhe vizibilidade, que 

interfira e que seja essencial na vida das pessoas”. 

 

DANÇA: “Na hora do intervalo os alunos brincavam sem intervenção de 

professores, após nossa intervenção do PIBID a hora da recreação tinha 

acompanhamento das bolsistas que inclusive levavam novos jogos e 

brincadeiras para as crianças vivenciarem. A prática da capoeira, por 

exemplo, foi algo que eles nunca tinham tido contato, trabalhamos de forma 

lúdica e as crianças gostaram muito, levamos instrumentos musicais e todos 

tiveram oportunidade de tocar o pandeiro e o berimbal”. 

 

JOGOS: “Na creche onde atuei como bolsista não havia aulas de educação 

física, e sim, momentos de recreação durante o dia. Conseguimos separar o 

momento da educação física dos outros conteúdos. Fizemos a proposta de 

criar o PPP, mas não foi concretizado até a minha saída”.  

“[...] ainda há muito o que melhorar, mas penso que o Pibid foi uma grande 

conquista e um salto qualitativo na história do curso de Educação Física da 

UNEB/Jacobina”.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa buscou compreender de que forma se dá as contribuições ofertadas pelo 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência para a formação inicial dos bolsistas 

ID do subprojeto de Educação Física da UNEB/Campus IV. Adentrar no contexto da docência 

me remeteu a experimentar sensações inquietantes, porém prazeirosas, vivenciadas ainda 

enquanto bolsista do PIBID onde os desafios apresentados no desenvolvimento do Programa, 

me fazia pensar e repensar minha prática, transformando-as em possibilidades de superação do 

que a limitava, num movimento constante de ensino aprendizagem. 

 Coloco-me agora como pesquisadora com o intuito de trazer os resultados alcançados 

neste estudo. Um ponto que merece reflexão e que foi percebido no decorrer do trabalho é que 

antes de compreender o PIBID em todas suas nuances é primordial tecer caminhos sobre esta 

Política Pública enquanto um divisor de águas que aparece para ajustar problemas referente a 

atratividade da carreira docente, perpassando pela questão da formação inicial de professores e 

conseguinte melhoria do ensino da Educação Básica. Com passar de experiências exitosas 

ganha proporções e acaba por fortalecer não só a educação básica, mas o Ensino Superior e a 

formação continuada de professores. 

Quanto ao caminho trilhado para chegar aos resultados, trouxe segurança e veracidade 

a pesquisa, a técnica de Grupo Focal que originou na narrativa do III Capítulo apresentou-se 

como essencial para apreensão dos dados da realidade, apontando para a importância deste tipo 

de entrevista em pesquisas qualitativas. Este enquanto movimento empírico permitiu a 

apreensão de sensações, dos bolsitas durante toda reunião os deixando confortáveis para expor 

suas percepções acerca do Programa. 

 Foi possível perceber tanto nos estudos realizados quanto nas falas dos bolsitas que a 

Universidade do Estado da Bahia-UNEB tem demonstrado comprometimento com a formação 

inicial de seus acadêmicos à medida que instituiu o PIBID como uma política de formação que 

mais oferta bolsas dentro da IES. O Programa tem reorientando suas ações acerca da formação 

ofertada em seus cursos de licenciatura na busca pela construção de parcerias com a educação 

básica a fim de que construam através dos subprojetos ações significativas, de modo que 

impulsionem os bolsistas ID para que se reconheçam em quanto futuros professores.  

O Programa busca promover eventos nos quais os alunos consigam se enxergar como 

protagonistas, como seres atuantes e não apenas meros telespectadores. É ter em suas mãos a 

oportunidade/possibilidade de ressignificar a sua própria prática, no movimento de olhar para 
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dentro de si e identificar ações que se fazem necessárias incorporar em sua carreira docente sem 

esquecer, contudo, de descartar atitudes que nada acrescentam ao seu trabalho pedagógico. 

Quanto aos desafios e limites mencionados pelos bolsistas a serem enfrentados destaca-

se a importância de um diálogo mais aprofundado dos indivíduos que compõe a escola, num 

movimento de articulação de práticas pedagógicas coletivas e inovadoras, num sentido de 

compartilhamento de experiências principalmente dos professores que não compõe o quadro de 

bolsistas dentro da Instituição de ensino. Isto se faz necessário à medida que as ações se tornam 

mais significativas tanto para que apreende quanto para quem dissemina o conhecimento.  

Foi recorrente na narrativa a importância do PIBID na quebra de paradigmas e estigmas 

que perdura ainda hoje nas aulas de Educação Física na cidade de Jacobina, o bolsista ID tem 

cooperado em conjunto com supervisoras e coordenadora para tornar as aulas de Educação 

Física mais atrativas indo de encontro a prática pela prática numa visão da práxis pedagógica, 

mesmo que os recursos sejam insuficientes como apresenta a realidade enfrentada pelo 

subprojeto de Educação Física sendo necessário inventar e reinventar a ação docente.  

Deste modo a Educação Física ganha uma roupagem mais reflexiva, comprometida com 

o homem em toda sua amplitude cultural tendo o movimento como linguagem. Nesse sentido, 

a ideia é que o PIBID se integra aos problemas da educação em seus diferentes níveis – Escola 

Básica e formação de professores – em uma relação direta da prática e teoria, com o 

envolvimento de todos os atores relacionados para a busca de soluções neste processo.  

É notória, a relação de confiança dos alunos para com os bolsistas, os discursos apontam 

para uma postura de professor assumida ainda enquanto aluno em formação inicial, onde os 

papéis impostos na carreira docente se revelam dia a dia. Nesta relação há apredizados em todas 

as esferas educacionais, desde a gestão da instituição que se sentem seguros em ter o PIBID por 

perto, pois, os bolsistas assumem responsabilidades que muitas vezes não são assumidos pelo 

quadro efetivo da escola e os alunos que se sentem importantes por ter vários individuos 

preocupados para que sua aprendizagem seja significativa. 

Foi perceptível também, a contribuição do Programa em estimular bolsistas para 

experiências significativas quanto à produção acadêmica. Diante dos discursos observou-se que 

todos os entrevistados apresentaram trabalhos em eventos científicos e mostraram 

envolvimentos objetivando viver a Universidade em toda sua amplitude com autonomia para 

realizar diversas atividades/oficinas de intervenção objetivando resultados positivos em sua 

prática docente. 
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  Esse estudo também aponta que os professores supervisores do subprojeto em sua 

maioria não são graduados na área da Educação Física, impossibilitando assim maiores 

aprendizados. Não que esta situação venha interferir de modo a prejudicar as ações 

desenvolvidas, mas, se torna um impedimento para que haja mais contribuições para a formação 

inicial do estudante do curso de Educação Física, no sentido de avanço em experiências mais 

embasadas teoricamente.  

O diferencial no espaço de formação apresentado dentro do subprojeto de Educação 

Física da Universidade do Estado da Bahia é que ele oferece ao estudante/futuro professor em 

formação inicial uma aproximação cada vez mais significativa com a escola e conheça/supere 

os desafios da docência, bem como distinga as diferentes realidades e peculiaridades inerentes 

a cada ator nas Instituições escolares, levando em consideração as capacidades e dificuldades 

de cada aluno individualmente, visando contribuir de forma significativa para sua formação.  

Finalizo este estudo apontando o PIBID como uma política pública transformadora que 

tem proporcionado aos futuros professores de Educação Física acreditar na docência e entender 

que embora existam percalços e desafios a serem superados na carreira profissional, as 

experiências ofertadas pelo Programa os fazem pensar em possibilidades inovadoras que 

marcam sua formação inicial impulsionando-os para uma atuação docente confiante e 

comprometida com a realidade social.   
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS / CAMPUS IV 

 

Termo de Consentimento e Livre Esclarecido 

 

Prezada (o) bolsista de Iniciação à docência 

Estamos realizando uma pesquisa intitulada “As contribuições do PIBID para o 

processo de formação inicial dos bolsistas de iniciação a docência: limites, desafios e 

possibilidades no desenvolvimento do Programa na cidade de Jacobina-ba”, vinculado ao 

curso de licenciatura em Educação Física do Departamento de Ciências Humanas da 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB, DCH-IV, que pretende obter informações sobre as 

contribuições do PIBID para o processo de formação inicial dos bolsistas de iniciação a 

docência do curso de licenciatura em Educação Física. 

Para tanto, estamos convidando você para participar de um Grupo Focal. Trata-se de 

uma Entrevista Coletiva que esta organizada em quatro categorias com perguntas sobre sua 

identificação e seleção no Pibid, as experiências ofertadas pelo PIBID: limites e desafios 

enfrentrados no desenvolvimento do Programa, o terceiro PIBID e Universidade que relação é 

essa? E a ultima as contribuições do PIBID para Formação inicial: possibilidades de atuação 

para a docência.  

Cabe destacar que estamos atentos à Resolução CNS 196/96 ao mencionar que “toda 

pesquisa envolvendo seres humanos envolve riscos”, desse modo, para que não sinta qualquer 

desconforto ou danos pessoais na dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural, 

espiritual e profissional, previmos os seguintes procedimentos: (a) preservação do seu 

 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_mVtnqYEF4Mk/SSOXDRexNVI/AAAAAAAAAAM/K9sgfYnfwus/S220/UNEB+-+Bras%C3%A3o.gif&imgrefurl=http://www.blogger.com/profile/13819691040337220718&usg=__ZyuJaAVJ3-dAXw2NDQhucaJxWU8=&h=220&w=164&sz=60&hl=pt-BR&start=4&itbs=1&tbnid=hNIReje4Evux6M:&tbnh=107&tbnw=80&prev=/images?q=BRAS%C3%83O+UNEB&hl=pt-BR&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
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anonimato; (b) os registros serão guardados em lugar seguro, durante a vigência da pesquisa, 

onde somente os pesquisadores terão acesso; (c) esses registros serão destruídos logo após o 

seu tratamento científico; (d) as publicações relativas a esta pesquisa não permitirão a sua 

identificação específica; (e) as informações não serão utilizadas em prejuízo dos participantes; 

(f) Os dados obtidos serão mantidos em sigilo e utilizados somente para fins de pesquisa. 

Apesar dessas medidas, caso venha a se sentir eventualmente invadido ou incomodado, 

pode, voluntariamente, desistir da sua participação em qualquer momento da pesquisa, sem 

qualquer prejuízo. Por fim, comprometemo-nos em assumir a responsabilidade da assistência 

integral face aos possíveis danos. 

Essa pesquisa será desenvolvida pela discente Leonara Alves de Miranda Gomes 

(licencianda/UNEB), sob a orientação da Profª Rita de Cassia Roxane Ferreira Borges de Sousa 

(UNEB), que estarão à disposição para os devidos esclarecimentos sobre qualquer aspecto da 

mesma, presencialmente ou através do e-mail: ritaroxane@gmail.com; leo.ooo@hotmail.com 

Ciente da natureza desta pesquisa, dos seus objetivos, métodos e benefícios, autorizo a 

minha participação voluntária. Este termo será assinado por mim e pela pesquisadora 

responsável. 

Jacobina, ____de ______________ de 2016. 

Participante: _______________________________________  

Email: ________________________ 

 

 

________________________          ______________________________ 

Assinatura do (a) participante                   Leonara Alves de M. Gomes – Matrícula  

                                                                                 Matrícula-041211969                      
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APÊNDICE B - Roteiro do Grupo Focal 

 

I CATEGORIA – IDENTIFICAÇÃO E SELEÇÃO NO PIBID 

1. Cidade onde nasceu e o ano, trajetória educacional até o ensino médio. 

 

2. Informações sobre sua trajetória acadêmica.  

 

3. Escolha um pseudônimo relacionado a área de Educação Física para preservar sua 

identidade na pesquisa, explique o por que da escolha.   

 

4. Quando foi selecionado para o pibid?  

 

5.  Quais motivos te levaram a fazer a seleção para o PIBID?  

 

6. Como ficou sabendo da seleção? 

 

7.  Quanto tempo tem de permanência no Programa?  

 

8. Quais as primeiras impressões a respeito do PIBID? Você buscou informações sobre o 

mesmo antes de fazer a seleção? De que forma ocorreu essa busca de informação? 

 

9. O quê destacaria na seleção de bolsistas do Subprojeto de Educação Física e que foi 

relevante para sua reflexão sobre o programa?  

 

II CATEGORIA -  AS EXPERIÊNCIAS OFERTADAS PELO PIBID: LIMITES E 

DESAFIOS ENCONTRADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA  

1. Dos segmentos da educação básica presente no subprojeto, com o que se identifica e por 

quê? 

 

2. Em que segmento da educação básica você atua como bolsista? Já houve interesse em 

conhecer a realidade educacional dos outros espaços escolares? 

 

3.  Quais são os maiores desafios e dificuldades enfrentadas nos espaços escolares para o 

desenvolvimento do Programa? 

 

4. O que te motiva a permanecer no programa? 
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5.  Como você observa a dinâmica do PIBID com as Escolas ParceiraS? Há algo que limita 

e também avança para o desenvolvimento do subprojeto na instituição? 

 

6. Quais as ações didáticas pedagógicas são realizadas nas escolas com a sua participação? 

  

7. Como se da o processo de avaliação dos objetivos propostos pelo subprojeto de 

Educação Física?  

 

III CATEGORIA - PIBID E UNIVERSIDADE QUE RELAÇÃO É ESSA? 

 

1. As demandas do Pibid prejudicam ou auxiliam em sua jornada acadêmica? 

Exemplifique 

 

2. Existe um apoio da Universidade para que o Pibid de Educação Física contribua 

positivamente para a formação inicial do licenciando? Como você analisa esta questão? 

 

3. A bolsa financeira ofertada pelo programa contribue de que maneira para sua formação? 

  

4.  O que o PIBID pode te proporcionar em relação a docência que a Universidade ainda 

não tenha oferecido? 

 

5. De que forma a sua participação no bibid contribuiu com a sua atuação do estágio?  

  

IV CATEGORIA - CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PARA FORMAÇÃO INICIAL: 

POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO PARA DOCÊNCIA 

1. Descreva as atividades mais desenvolvidas no subprojeto de Educação Física nas 

unidades de ensino? Como elas contribuem para sua formação inicial? 
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2. Qual tem sido a relevância do PIBID para a sua formação? 

 

3. Qual era sua concepção de educação inicial e qual sua concepção atual? 

 

4. . Diante da sua participação como bolsista de iniciação a docência você identificou 

algum problema seja ele de origem metodológica, estrutural, orçamentária ou de formação que 

inviabiliza o trabalho pedagógico com a Educação Física nas Escolas Parceiras? 

 

5.  Qual era a realidade encontrada na escola antes da atuação Pibid em Educação Física e 

o que mudou? 

  

6.  Após o programa na Escola, como você vê a educação Física depois do Pibid? 


