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Resumo 

O objetivo da pesquisa é investigar o processo de iniciação à docência dos egressos do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) da Universidade de Taubaté (UNITAU). 

Durante a pesquisa será possível refletir sobre a prática pedagógica de forma a enriquecer a 

formação inicial, confrontando teoria e prática, com a finalidade de consolidar conhecimentos 

didáticos e pedagógicos, articulando os saberes, teórico e prático. 

A partir de teorias da área de formação de professores e da profissionalização docente, trabalhadas 

por pesquisadores, como: Gauthier et al. (1998), Tardif (2012), Shulman (1986), Novoa (1992), 

Tancredi (2009), Ludk e Boing (2004), que afirmam que o movimento de profissionalização do 

ofício de ser professor ou do tornar-se professor implica reconhecer a docência como um conjunto 

de comportamento, habilidades, competências, atitudes e valores que constituem a especificidade de 

ser professor.  

Para que se compreenda o papel atual da Educação Física Escolar, torna-se importante analisar as 

características principais de cada tendência que contextualizam essa área do saber, uma vez que se 

torna imprescindível discutir sobre questões que fazem parte da atividade de ensino, buscando 

coerência entre o que professor intenciona realizar e o que de fato realiza. (DARIDO; SANCHES 

NETO, 2003). 

A coleta de dados ocorrerá em três etapas. A primeira realizar o mapeamento de todos os bolsistas 

de Educação Física que passaram pelo projeto no ano letivo, 2012 e 2013, o envio do 

encaminhamento um questionário inicial para todos. Esse mapeamento será constituído pelos 

nomes, e-mail para contato e período de atuação no PIBID/UNITAU fornecidos pelos 

coordenadores e supervisores da área de Educação Física. O questionário inicial será com dados 

sobre a formação inicial, formação no PIBID e as experiências profissionais incluindo trabalhos de 



 

docência ou não. O intuito é traçar o perfil dos ex-bolsistas (egressos). Essa etapa também procurará 

identificar os egressos, em especial, aqueles que seguiram carreira docente para aprofundamento 

dos dados. A segunda etapa será composta pela análise dos escritos reflexivos (portfólios) 

produzidos pelos egressos PIBID - Educação Física, durante a participação no programa e 

escolhidos como sujeitos, com a devida autorização dos mesmos. Na última etapa, entrevistas com 

os professores egressos a fim de compreender as percepções sobre o processo de formação, de 

entrada na profissão e perspectivas futuras. Com essa última etapa pretendem-se identificar e 

evidenciar as principais atividades desenvolvidas no PIBID e as aprendizagens docentes 

significativas que estes reconhecem na sua atuação no programa. Análise dos dados será baseada na 

teoria da análise do conteúdo de Bardin (1977). 

Questões norteadoras para responder o objetivo principal da pesquisa: 

Nome: 

Período no PIBID: 

1- Como foi o processo de iniciação a docência na visão dos egressos do PIBID/UNITAU em 

início de carreira docente? 

2- Quais as principais percepções e desafios enfrentados pelos egressos? 
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