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área e os supervisores elabora-
ram os respectivos planejamen-
tos para possibilitar uma efetiva 
intervenção na ação pedagógica. 
Foi realizado um estudo qualita-

a importância do PIBID na for-
mação acadêmica dos alunos e 
suas respectivas práticas docen-
tes. Para isto, os coordenadores 
elaboraram uma entrevista se-
mi-estruturada e os 32 acadê-
micos entrevistados poderiam 
ouvi-la e ainda excluir as infor-
mações caso fosse de sua vonta-
de. O método utilizado para sele-
cionar a amostra foi amostragem 
por saturação. As entrevistas fo-
ram transcritas pelos coordena-
dores e a análise dos dados co-
letados foi realizada segundo os 
princípios da análise de conte-
údo de Bardin (1977). Nas en-

que todos os entrevistados re-
lataram sobre a importância do 
PIBID em sua formação acadê-
mica contribuindo para a as-
sociação da teoria com a prá-
tica pedagógica, assim como, 
na interdisciplinaridade curricu-
lar, por meio de experiências de 
observação e ação no cotidiano 
das escolas públicas e na reso-
lução de situações problema. 
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Resumo

A Educação Física Escolar tra-
ta do universo da cultura corpo-
ral de movimento, apresentado 
na forma de diferentes práticas 
construídas ao longo do tempo. 
Uma nova proposta para a for-
mação de professor está sen-
do construída. Neste intuito, o 
PIBID, Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docên-
cia, tem por objetivo o aperfei-
çoamento e a valorização docen-
te com a inserção do estudante 
de licenciatura na educação bá-
sica, articulando teoria e prática. 
Assim, o desenvolvimento de um 
subprojeto na área da educação 
física torna-se um instrumen-
to fundamental para que nossos 
estudantes tenham a oportuni-

-
no escolar, em um movimento 
de aproximação com a realida-
de. No ano de 2014, dois pro-
jetos foram desenvolvidos em 

-
cinas de Danças Folclóricas e as 
Escolas de Esporte, atendendo a 
397 alunos do Ensino Fundamen-
tal I e II. Os acadêmicos junta-
mente com os coordenadores de 
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Introdução

Na revisão da literatura, a 
Educação Física iniciou-se no 
processo educacional brasileiro, 

Para Castellani (1994), a estru-
turação da Educação Física es-
colar no Brasil, se confunde em 
muitos momentos com a história 
dos militares. A criação da Aca-
demia Real Militar em 1810 e do 
Centro Militar de Educação Física 
em 1922, criado a partir de uma 
portaria do Ministério de Guerra, 
marcaram a presença dos mili-
tares na formação dos primeiros 
professores de Educação Física.

Para Barreto (2005), outra 
-

nista. Essa teve a contribuição 
dos médicos da época que es-
colhiam a Educação Física como 
tema de suas produções teóri-
cas. Através dessa tendência 
iniciava-se o processo de in-
trodução da ginástica nos co-
légios, resultando numa forte 
concepção biológica. 

No inicio do século XX, a 
Educação Física foi incluída nos 
currículos de alguns estados 
brasileiros, ainda com o nome 
de ginástica. Nessa época a 
Educação Física estava volta-
da para o desenvolvimento in-
tegral do ser humano. 

Os métodos utilizados na Edu-
cação Física escolar eram os eu-
ropeus, como o Sueco, o Alemão 
e posteriormente o Francês que 

-
gicos, que objetivavam conteúdos 
como os jogos (mais apropria-
dos para as crianças), a ginástica 

(predominante utilizada na ins-
trução física militar que, por sua 
vez, compõe a aula em sessão 
preparatória, lição propriamente 
dita e volta à calma), os esportes 
individuais e coletivos. 

Posteriormente na década de 
1930 houve uma grande preo-
cupação com a eugenização das 
raças, buscando a melhoria e o 
aprimoramento da raça humana, 
objetivando a formação de indi-
víduos fortes e saudáveis “per-
feitos”, sendo a prática da Edu-
cação Física estendido também 

prole cada vez mais sadia.
Por meio do decreto nº 

6.9450/71 (BRASIL, 1971b) a Edu-
cação Física escolar passa a ser 
considerada: “A atividade que por 
seus meios, processos e técnicas, 
desenvolve e aprimora forças físi-
cas, morais, cívicas, psíquicas e so-
ciais do educando”. Entretanto pela 

Educação Física manteve a ênfase 
na aptidão física, tanto na organi-
zação das atividades como no seu 
controle e avaliação (PIOVEZAM; 
BARRETO, 2006, p. 4).

Para Kunz (2004), a Educa-
ção Física deve estar compro-

-
cidade, deve ainda se inserir 
nas propostas políticas educa-
cionais de tendência crítica da 
educação brasileira.

A formação de professores na 
Educação Física tem enfrentado 

para a superação de uma concep-
ção predominante nos curso de 
graduação, a qual foi assentada 
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no viés biologicista, orientado, 
muito mais para a busca de co-

-
siologia, a biomecânica, dentre 
outras, em detrimento das ciên-
cias sociais e humanas. Porém, 
a partir da aproximação com tais 
áreas, o espaço da Educação Fí-
sica nos currículos escolares vem 
sendo compreendido para além 
da mera aplicação de procedi-
mentos técnico-instrumentais vi-
sando o ensino de jogos e ativi-
dades esportivas.

Atualmente, os cursos de licen-
ciatura investem, prioritariamen-
te, na formação de professores, 
(não de treinadores, instrutores 
ou recreadores), o que implica, 
necessariamente, em trazer o es-
paço escolar para o centro des-
ta formação, de forma que os fu-
turos professores compreendam 
as possibilidades de intervenção 
na Educação Física como compo-
nente curricular. Neste sentido, o 
desenvolvimento de um subpro-
jeto, dentro do Programa Insti-
tucional de Bolsa de Iniciação a 
Docência (PIBID), torna-se um 
instrumento fundamental para 
que nossos estudantes tenham 
mais uma oportunidade, além 
dos estágios curriculares, de re-

-
lar em um movimento de apro-
ximação com a realidade, tendo 
a mediação, igualmente funda-
mental, do professor da escola.

O PIBID trata-se de um Pro-
grama de Iniciação à Docência, 

-
PES e que tem como principais 
objetivos valorizar o magisté-
rio, incentivar estudantes que 

escolhem a docência e elevar a 
qualidade da escola pública.  O 
PIBID/Educação Física possibi-
lita a realização de ações didá-
tico-pedagógicas em escolas da 
rede pública em Divinópolis. O 
Programa de Iniciação à Docên-
cia é um projeto estimulante, 
principalmente pelas fecundas 
relações que proporciona com as 
escolas, e essa é uma forma de 

-
cam os bolsistas como professo-
res, uma forma de não os afastar 
das referências que acompanha-

O Programa surgiu como uma 
possibilidade de diminuir a dico-
tomia existente entre a teoria e 
a prática, possibilitando a inser-
ção e atuação dos licenciados no 
cotidiano das escolas envolvidas. 
As ações desenvolvidas pelos 
bolsistas envolvem toda a com-
plexidade do trabalho pedagógi-
co requerido a um docente dos 
anos iniciais do ensino funda-
mental. O cotidiano dos acadê-
micos de Educação Física reple-
to de suposições sobre a prática 
pedagógica passou a se materia-
lizar por meio da realização de 
estudos, elaboração e desenvol-
vimento de planejamentos, ava-
liações diagnósticas e processu-

Finalmente, os acadêmicos 
passaram a ter uma escola real, 
com alunos reais para tematizar, 
pensar e compartilhar saberes 
entre professores da universida-
de e da escola.

O Programa de Iniciação à Do-
cência é muito importante para 
os cursos de licenciatura por 
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promover uma intimidade com 
a escola, aproximando a docên-
cia dos alunos da graduação com 
a realidade do ensino nas escolas 
públicas. Dessa forma, o Progra-
ma estabelece parcerias com a 
rede pública e colabora no desen-
volvimento da formação continu-
ada de professores, articulando 
os saberes das escolas e da uni-
versidade. Ambas, são formadas 
e formadoras: os estudantes das 
licenciaturas aprendem na e com 
a escola e os trabalhos que de-
senvolvem junto com seus orien-
tadores têm também um papel 
formador. A escola entra no mo-
vimento de formação, pois, ao 
acompanhar os bolsistas que ain-
da são graduandos e ao partici-
par de atividades propostas pelo 
Programa, os professores podem 
repensar suas práticas, no mes-
mo tempo em que atuam nos 
processos formativos dos estu-
dantes das licenciaturas. 

Com a inserção dos nossos 
bolsistas nas escolas, promove-
mos o aprofundamento da re-

pedagógicas, tendo o cotidiano 
como a principal referência, de 
tal forma que auxilie na revisão 
do que se faz no próprio curso, 
servindo de suporte para todos 
os professores que trabalham 
com a licenciatura. 

Importa dizer que o PIBID rea-
liza práticas docentes vinculadas 
a ações investigativas, procu-
rando estimular que os profes-
sores tornem-se pesquisadores, 
que percebam no estudo e na 

pedagógicas oportunidades de 

formação continuada. Em sínte-
se, o Programa promove ao alu-
no começar a se constituir como 
professor, colaborando na for-
mação de jovens docentes. 

Na execução das ações do Pro-
grama do Curso de Educação Fí-
sica da UEMG -Unidade de Divi-
nópolis, os bolsistas desenvolvem 
as atividades superando o indi-

tanto o planejamento quanto as 
ações desenvolvidas no coletivo. 
Assim, embora sejam orientados 
tanto na universidade quanto na 
escola que os acolhe, não há pro-
tagonismo individual: um bolsis-
ta aprende com o outro, torna-se 
responsável pelo grupo, pratican-
do a solidariedade no cotidiano. 
Esse exercício de docência faz 

tradicionalmente solitária, faz 
pensar no quanto o trabalho em 
uma perspectiva coletiva é rico 
por oportunizar o crescimento de 
todos e, ao mesmo tempo, exi-
gir comprometimento com a pro-
posta educativa. A parceria en-
tre universidade e escola objetiva 
que os bolsistas não se sintam 
desamparados, pois na faculda-
de há professoras que os orien-
tam e, na escola, há uma super-
visora responsável. 

A aprendizagem de conhe-
cimentos de forma aprofunda-
da que não acontece nas disci-
plinas da graduação, o convívio 
com as realidades das escolas 
públicas e a experiência de cons-
truir juntos os caminhos do pro-
grama são outras vantagens do 
Programa. Assim, a universidade 
estreita seus laços com algumas 
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instituições de ensino públicas e 
as faculdades de educação cum-
prem seu papel como espaços de 
formação docente. 

A ideia de envolver professo-
res no exercício da docência com 
a formação inicial dos licencian-
dos cria vínculos geracionais, 
pois os estudantes que aspi-
ram à docência podem ter nes-
ses professores em atuação uma 
referência, uma inspiração para 

As instituições de ensino bus-
cam escolas parceiras que façam 
a diferença no contexto educa-
cional, e, desse modo, desper-
tem nos futuros professores o 
encanto pela docência. 

Metodologia

A indicação das escolas levou 
em consideração a necessidade 
de contemplar as redes públicas, 
Estadual e Municipal, reconhe-
cendo que as diferenças entre es-
sas duas realidades pode também 
contribuir para o enriquecimento 
das discussões, favorecendo ain-

a partir das condições oferecidas 
em cada ambiente escolar. 

No ano de 2104, dois projetos 
foram desenvolvidos em quatro 

Danças Folclóricas e as Escolas 
de Esporte, atendendo a 397 alu-
nos do Ensino Fundamental I e II. 

Os acadêmicos juntamente 
com os coordenadores de área 
e os supervisores elaboraram os 
respectivos planejamentos para 
possibilitar uma efetiva interven-
ção na ação pedagógica.

-
ricas foram realizadas nas pró-

cultura do nosso país que é rica 
nas suas manifestações popula-
res e diferenciada nas regiões de 
suas origens.  Foi trabalhado com 
os alunos das escolas a história 
e a identidade que são condições 
fundamentais para a manutenção 
e difusão desse celeiro cultural. 

A proposta foi desenvolver um 
projeto de Danças Típicas Brasi-
leiras, tendo como pano de fun-
do a realização da Copa do Mun-
do de Futebol. Nesta proposta os 
conceitos do folclore regionais fo-
ram resgatados por meio de um 
estudo das regiões do Brasil que 
foram sede dos jogos da Copa 
Mundial de Futebol 2014. Os ob-
jetivos foram conhecer as regiões 
do Brasil e sua cultura e costu-
mes; conhecer , divulgar e valo-
rizar  as diversa culturas; iden-

típicos de cada região; desen-
volver aspectos motores, sociais, 
afetivos e cognitivos dos alunos.

-
tamento das danças regionais 
e socializaram entre os demais 
participantes. Após a troca de 
informações foram montadas as 

-
sentação destas danças para a 
comunidade escolar no mês de 
junho, na festa junina.

Foi organizado, para o encer-
ramento do ano letivo, um Fes-
tival de Dança. Esta proposta se 
baseia nos princípios da dança 
contemporânea, a construção de 
uma dança que respeita os limi-
tes do corpo de cada sujeito, que 
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busca expressar através dos ges-
tos as emoções humanas. A ideia 
é construir uma dança coletiva, 
através das individualidades.  

Primeiramente, os bolsistas 
foram orientados a fazer uma 
busca teórica-prática Em segui-
da houve uma seleção conjunta 
destas danças contemporâneas e 

foram apresentadas aos alunos 

As respectivas danças seleciona-
das foram representadas e apre-
sentadas corporalmente em um 
festival aberto à comunidade, 
realizado na quadra da UEMG – 
Unidade de Divinópolis. Os alu-
nos demonstraram grande in-
teresse e foram devidamente 
ensaiados pelos bolsistas junta-
mente com as supervisoras. 

As Escolinhas de Esportes 
também forma realizadas nas es-
colas parceiras. A prática esporti-
va como instrumento educacional 
busca o desenvolvimento huma-
no e capacita o aluno a lidar e 
desenvolver suas competências, 
sendo importante instrumento 
pedagógico. O campo pedagógi-
co do Esporte é aberto para no-

-
tindo que sejam explorados pela 
ação dos educandos envolvidos 
nas diferentes situações. Sendo 
assim, foram criadas as Escoli-
nhas de Esportes, nas modalida-
des de Futsal, Voleibol, Basque-
te e Handebol, tanto para alunas, 
quanto alunos.

-
zado um torneio esportivo para 
encerramento, com intuito de 
transmitir os valores de forma 

sadia, motivadora, educativa, 
buscando, através de sua prá-
tica, ações e intervenções que 
contribuam para o desenvolvi-
mento dos alunos. Esse torneio 
ocorreu entre as escolas parcei-
ras nas dependências da UEMG – 

do semestre letivo. 
Competição esportiva na escola, 

preocupações pedagógicas que de-

colaborar para a superação das re-
presentações que associam com-
petição à simples valorização do 
desempenho físico. 

Pretendeu com o PIBID, no 
ano de 2014, fortalecer os com-
promissos político-pedagógicos 
com as atividades acadêmicas 
no processo de formação docen-
te; estimulando o uso de novas 
metodologias de ensino-apren-
dizagem em vivências na reali-
dade da escola, articuladas com 
o processo de formação do estu-
dante; incentivando e valorizan-
do o processo de formação inicial 
docente no sentido do trabalho 
criativo, crítico e transformador.

-
bre as ações desenvolvidas e de 

na formação acadêmica dos alu-
nos e suas respectivas práticas 
docentes, estudamos por meio 
de um questionário aplicado aos 
bolsistas, qual a percepção deles 
sobre o PIBID. 

Para isto, os coordenadores 
elaboraram uma entrevista se-
miestruturada e os 32 bolsistas e 
as supervisoras participaram. Os 
entrevistados poderiam ouvi-la e 
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ainda excluir as informações caso 
fosse de sua vontade, tendo sua 
identidade preservada pelo uso 
de pseudônimos. O método uti-
lizado para selecionar a amostra 
foi amostragem por saturação. As 
entrevistas foram transcritas pe-
los coordenadores e a análise dos 
dados coletados foi realizada se-
gundo os princípios da análise de 
conteúdo de Bardin (1977). Todos 
os acadêmicos assinaram o Termo 
de Consentimento Esclarecido. 

Resultado e discussão

Após as entrevistas serem 
transcritas pelos coordenadores e 
realizada a análise dos dados co-
letados para avaliação do Progra-
ma nos primeiros meses, foi pos-
sível estabelecer a relação entre 
a importância deste na formação 
acadêmica dos alunos de Educa-
ção Física e as suas respectivas 
práticas docentes, conforme re-
sultados/respostas às questões 
entre os atores do PIBID. 

 Indagamos aos participan-
tes se “o PIBID está contribuindo 
com sua formação para a docên-
cia? Como? Em que aspectos?” 
Os alunos acadêmicos  relata-
ram que as experiências propor-
cionadas pelo programa, no coti-
diano da escola, são riquíssimas 
para “aprender a ser professor”.  
Aprenderam a como se compor-
tar e como resolver os problemas 
na sala de aula; como lidar com 
os alunos, como pesquisar e bus-
car novas metodologias; como 
atender os alunos com maiores 

Na escola onde sou estagiaria 
-

nal formada, sendo assim minis-
trar aulas, tomar decisões e até 
resolver problemas são vivências 
que contribuem muito para mi-
nha formação [...] (Fada).

Estou aprendendo novas coi-
sas, uma melhor competência, e 
como lidar com situações inusita-
das da escola (Lua).

[...]o projeto nos proporcionam o 
conhecimento e a atuação direta 
na prática escolar, conhecer como 
retrata a realidade planejamen-
to e atuação das atividades, pois 
o que nós aprendemos na uni-
versidade colocamos em prática 
através do PIBID. Aprendemos a 
trabalhar em grupos, um auxilian-
do ao outros onde todos podem 
aprender juntos (Sereia).

O PIBID me proporciona uma 
ampla experiência no âmbito es-

de um professor e como resolver 
as situações anormais. Além de 
praticar o planejamento, tanto de 
ensino, como de aula. (Terra).

Além da sala de aula, os aca-
dêmicos participaram de outras 
atividades na escola e na comu-
nidade, tais como: festas na es-
cola e torneios esportivos, re-
estruturação dos locais para a 
prática esportiva e dança. Nes-
se sentido, o PIBID colabora em 
“[...] tomar a prática existente 
como referência para sua forma-
ção (PIMENTA, 2005, p. 26) e re-

Sobre as contribuições do PI-
BID foi discutido: “O PIBID pos-
sibilitou a confrontação da teoria 
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do seu curso de licenciatura, com 
a prática vivida na escola?”

A discussão revela, a partir dos 
relatos dos participantes que, o 
PIBID garante o complemento da 
formação que é a prática na esco-
la. A formação para a docência ne-
cessita, desde o início, de vivên-
cias pedagógicas reais, no espaço 
escolar e fora dele. Isso enrique-
ce, ilustra e dinamiza a formação 
dos futuros professores. 

Na teoria são colocadas situa-
ções mais simples do que é na 
realidade. Na escola onde estou 
não tinha todos os materiais bá-
sicos necessários e a realidade 
dos alunos muitas vezes não nos 
permite exigir muito deles como, 
roupas adequadas para as ativi-
dades práticas e tênis (Fada).

Sim, algumas disciplinas que vi-
mos na faculdade, pudemos vi-
venciar e colocar em prática, 
como planejar, métodos de ensi-
no, lazer recreação e jogos entre 
outros (Sereia).

[...] pois no PIBID uso muitos co-
nhecimentos que aprendi nas au-
las teóricas do curso, como as 
Práticas de Ensino 1 e 2, aulas de 
Psicologia do Desenvolvimento e 
também as de Futsal (Terra).

Nas palavras de Severino, “A 
teoria, separada da prática, se-
ria puramente contemplativa e, 

-
cação teórica, seria pura opera-
ção mecânica, atividade cega.” 
(2002, p. 46), o que nos de-
monstra que ao transitar pelas 
duas vertentes – prática e teoria 

– o sujeito coletivo produz e so-
cializa sua condição de homem 
como um ente de relações, am-
pliando seu lugar de expansão 
de um homem histórico-social.

Da teoria para as vivências da 
escola torna-se possível “[...] rein-
ventar os saberes pedagógicos a 
partir da prática social da educa-
ção” (PIMENTA, 2005, p. 25).

Por último, perguntamos 
“quais são os pontos positivos e 
contribuições que o PIBID traz 
para os seus participantes?” Fo-
ram muitos os pontos positivos 
e as contribuições do PIBID na 
formação docente dos licencian-
dos. Houve aprendizado e enri-
quecimento para todos e, o que 
é mais importante, sentiram-se 
valorizados por isso.

Nesse sentido, Severi-
no (2009, p. 2) nos alerta que 
“[...] também na Universidade, a 
aprendizagem, a docência, a en-

se forem sustentadas por uma 
permanente atividade de cons-
trução do conhecimento.” 

Nas entrevistas realizadas ve-
-

tados relataram sobre a impor-
tância do PIBID em sua formação 
acadêmica contribuindo para a 
associação da teoria com a prá-
tica pedagógica, assim como, na 
interdisciplinaridade curricular, 
por meio de experiências de ob-
servação e ação no cotidiano das 
escolas públicas e na resolução 
de situações problema. 

[...] o PIBID nos proporciona ex-
periências e oportunidades, a re-
alização do projeto trouxe em 
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si a oportunidade de aprender-
mos e também de ensinar, as-
sim também nos proporcionando 
a vivencia pratica dentro do am-
biente escolar, [...] (Luz).

O PIBID é um bom estágio para 
nós bolsistas, nos possibilita re-
ger as aulas, perceber quais ati-
vidades dão certo e quais não 
dão certo, aprendemos a desen-
volver inúmeras atividades com 
o material que nos é disponibili-
zado e o melhor de tudo que é 
aplicar as atividades e perceber 
o desenvolvimento dos alunos de 
acordo com as possibilidades de 
cada um contribuindo imensura-
velmente para nossa melhor for-
mação (Fada).

Vivenciar a teoria com a pratica, 
trabalho em equipe, saber ouvir 
opiniões diferentes, como somos 
alunos, se erramos têm a equi-
pe pra poder ajudar e auxiliar nas 
atividades, com isso ganhamos 
mais experiências (Terra). 

Com a presença do PIBID nas 
escolas, os licenciandos contri-
buíram com práticas diferencia-
das que despertaram o interesse 
dos alunos da escola e facilita-
ram a condução das aulas. 

As supervisoras das escolas 
também contribuíram com este 
estudo e através de seus relatos 
podemos observar outros pontos 
positivos do PIBID são: a inclu-
são do aluno licenciando à práti-
ca docente; a preparação de ma-
teriais didáticos e materiais para 
realização de aulas práticas para 
o acervo do professor e da esco-
la; a oportunidade do professor 
da escola pública em trabalhar 

indiretamente na formação dos 
licenciandos, aperfeiçoando as-
sim suas habilidades e adquirin-
do novas competências.

A experiência no programa está 
sendo fundamental para construir 

-
da sobre a minha prática peda-
gógica. Tem acrescentado muito 
em minha vida como professo-
ra, no sentido de um crescimen-
to como líder, como orientadora, 
na formação continuada constan-
te, com novas ideias, uma visão 
mais atual dos alunos- bolsistas 
com relação a docência (Mar).

Muita coisa teve que mudar, uma 
visão mais atual por parte dos 
alunos- bolsistas, as novas ex-
periências, o que tem contribuí-
do para a melhor qualidade das 
aulas.  Percebi várias mudanças 
positivas que estão acontecendo 
no ambiente escolar por conta da 
intervenção do PIBID. A melhora 
na qualidade das aulas, o mate-
rial utilizado nas aulas, a partici-
pação dos alunos- bolsistas nos 
eventos da escola tem contribuí-
do muito (Céu).

O PIBID tem vários pontos posi-
tivos como: participar de debates 

-
cação Física; conviver com ou-

-
rar aproximações com questões 
referentes à necessidade da for-
mação continuada, para o desen-
volvimento da prática docente 
comprometida com a qualida-
de; a oportunidade dos alunos- 
bolsista de conhecer a rotina de 
uma escola junto com a minha 
experiência de professora e edu-
cadora (Ar).
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A possibilidade dos estudan-
tes dos cursos de licenciaturas 
permanecerem por mais tempo 
em experiências de observação 
e ação no cotidiano das Escolas 
Públicas, possibilita melhor qua-

oferecendo condições de ações 
conjuntas, análises, confronto 
entre teoria e prática, experiên-
cias de ensino e de resolução de 
problemas na sala de aula e dos 
processos de ensinagem.

Diante do exposto, o PIBID é 
um programa que muito contri-
bui para a melhoria da qualidade 
da formação dos futuros profes-
sores. Ele propicia aos licencian-
dos, a aproximação da realidade 
vivida no exercício da docência, 
o ofício de ser professor. 

O PIBID representa uma opor-
tunidade de ação na formação de 
professores de Educação Física 
no ensino superior. É um espaço 

-
dos na formação de professores, 
mas as ações propostas preci-
sam referenciar-se em metodolo-
gias pedagógicas críticas, pois tal 
condição certamente fortalecerá 
o ensino dos conteúdos discipli-
nares e ampliará os horizontes da 
produção de conhecimentos.
A riqueza deste espaço media-
dor entre a formação e a educa-
ção básica e a possibilidade de 
se pensar a docência como tra-
balho e como prática social jun-
to à educação pública é razão de 
motivação e de satisfação para 
todos os envolvidos no projeto.

-
ção docente abordada neste es-
tudo exprime contextos de in-
serção na educação básica, por 
meio do PIBID. Assim, para que 
a Universidade brasileira possa 
cumprir com sua função social, 
“[...] precisa sair de seus muros 
e buscar a sua inserção na so-
ciedade mais ampla, analisando, 
discutindo e equacionando os di-
ferentes problemas existentes, 
promovendo, assim, a contex-
tualização da realidade” (ARAU-
JO, 1998, p. 178). E o Programa 
elucidado neste estudo cumpre 

A análise das fontes e os da-
dos do questionário possibilitaram 

-
vos na vida acadêmica e pessoal 
dos participantes deste Programa. 

O PIBID se constitui num impor-
tante marco regulatório e estraté-
gico, pois contribui para o enfren-
tamento da questão da melhoria 
do ensino nas escolas públicas. 

O conhecimento, a pesquisa e 
o respeito à diversidade de povos 
e culturas são imprescindíveis 
para a construção de políticas pú-
blicas educacionais voltadas à for-
mação docente. Os programas e 
ações do Estado podem sinalizar 
a melhora da qualidade de ensi-
no tão almejada no Brasil. Enten-
de-se que a qualidade do ensino 
está atrelada à formação docente 
inicial e ao longo da vida. Forma-
ção comprometida com a pesqui-
sa, estudo, diálogo intercultural 
com vistas à capacitação técnica, 
mas principalmente humana. 
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O PIBID permite reconstruir 
novas possibilidades à formação 
docente e construir novos cami-
nhos que possibilitem uma for-
mação docente humanizadora e 
emancipatória que perpassam 
pela Universidade, pelo impacto 
das políticas educacionais e pelas 
experiências de interdisciplinari-
dade, no sentido de reorganização 
do processo ensino/aprendizagem 
e em um trabalho continuado de 
cooperação dos professores en-
volvidos (POMBO, 1994). 

Para maior consciência da re-
alidade, é cada vez mais impor-
tante a confrontação de olhares 
plurais na observação da Educa-
ção Básica. 

A conquista do saber não se dá 
exclusivamente através das fór-
mulas acadêmicas, mas, também 
e principalmente, no âmago das 
relações sociais. Araújo (1998) 

saber é visto como produção co-
letiva dos homens que surge de 
sua atuação na vida real, por in-
termédio de suas relações com a 
natureza, com os outros e com 
ele próprio” (p. 179).
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