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Resumo: O objetivo deste estudo foi analisar a importância do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) no processo de formação do docente dos acadêmicos de Licenciatura em Educação Física da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) em dois colégios da rede estadual no ano de 2019. Dessa forma, 

10 acadêmicos foram entrevistados, com foco nas vivências e opiniões sobre o projeto. A partir das entrevistas 

foi possível concluir que o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência é um projeto importante 

para o processo de formação docente dos acadêmicos de Licenciatura em Educação Física e de diversas 

Licenciaturas.  
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PÚBLICO-ALVO  

Acadêmicos participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência – PIBID/ Educação Física que atuam em colégios estaduais da cidade de Ponta 

Grossa, Paraná. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

 Ponta Grossa - PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Colégio Estadual Maestro Bento Mossurunga e Colégio Estadual Professor Becker 

e Silva. 

JUSTIFICATIVA 

A pesquisa se justifica pela presença do projeto nos colégios e na formação dos 

acadêmicos de licenciatura em Educação Física. Sendo uma oportunidade para que haja uma 

interação e aprendizagem mútua. Além disso, segundo Afonso (2013) os acadêmicos do 

PIBID entram em contato com a realidade escolar, auxiliando os professores e relacionando 

teoria e prática.  

OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo foi analisar a importância do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência (PIBID) no processo de formação do docente dos acadêmicos de 

Licenciatura em Educação Física da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) em dois 

colégios da rede estadual no ano de 2019.  

METODOLOGIA 

A pesquisa se trata de um Estudo de Campo com caráter descritivo em relação aos 

procedimentos e níveis, respectivamente. (GIL, 2008). Foram entrevistados um total de 10 
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acadêmicos de Licenciatura em Educação Física participantes do PIBID nos Colégios 

Estaduais da cidade de Ponta Grossa no ano de 2019. Com as seguintes questões:  

-Qual a importância do PIBID no seu processo de formação?  

-Cite um momento (ou mais) marcante no PIBID. 

 Para efeitos de análise, foi atribuída a letra E para representar cada estagiário 

entrevistado, seguida do respectivo número para assegurar o anonimato dos entrevistados. 

 

RESULTADOS 

O Projeto Institucional de Bolsistas de Iniciação à Docência (PIBID) busca auxiliar 

na formação de professores, dessa forma preparando-os para quando forem ingressar no 

mercado de trabalho. Segundo André (2015), a escola é um ambiente de aprendizagem para 

os acadêmicos onde estão sujeitos a problemas sociais, financeiros e individualidades. Com a 

vivência dos acadêmicos durante o projeto, há uma percepção das dificuldades citadas 

anteriormente. Como cita E3 “É muito importante conhecer os desafios da profissão desde o 

inicio da graduação”, explicitando um dos fatores que sustentam a importância do projeto.  

Diante disso, a obtenção de experiências é algo que o acadêmico presente no projeto 

consegue adquirir. Em relação às experiências, E7 afirma: “Importante para eu me ambientar 

ao meu futuro local de trabalho, vendo como funcionam as coisas, ganhando experiência e 

aprendendo a trabalhar com diferentes tipos de pessoas (alunos).” (E7). 

 Em complemento, E5 afirma:  

O PIBID em meu processo de formação, está sendo fundamental, 

principalmente para adquirir experiências que vou precisar após me 

formar, e ainda mais para lapidar os conhecimentos que os 

professores me ensinam na Universidade. (E5). 

   Com a afirmação do E5, pode-se perceber a relação dos conhecimentos adquiridos 

na Universidade e a realidade do contexto escolar, em outras palavras a teoria e a prática. Para 

Sampaio e Stobäus (2015) um dos objetivos do projeto é superar a problemática da oposição entre 
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teoria e prática. Sendo assim elas devem estar relacionadas, ainda mais no processo de formação, 

onde surgem duvidas sobre tomadas de decisões.   

 Além disto, algo presente no projeto é a confirmação da escolha dos acadêmicos em 

sua futura profissão, decidindo se irá continuar com a profissão ou não, pois é somente no 

estagio obrigatório onde diversos alunos possuem um primeiro contato com o meio escolar, 

porém com a participação do PIBID, o acadêmico terá o contato com antecedência a outros. 

E8 alega sobre a escolha de profissão:  

Acredito que o PIBID é um Programa muito bom para o 

desenvolvimento do acadêmico para sua futura vida profissional, 
Para mim, poder estar em contato com a realidade da sala de aula é 

muito importante, pois me ajudou a perceber como realmente serão 

as coisas, e analisar se é isso que eu quero mesmo. (E8). 

  A partir disto pode-se retornar a dificuldades presentes no contexto escolar, um dos 

principais fatores que causam a desistência dos acadêmicos nos cursos de Licenciatura em 

Educação Física. Porém tais dificuldades foram contornadas e superadas, como pode citar o 

E1 em uma vivência durante as aulas no PIBID:  

O momento mais marcante do PIBID pra mim foi a participação de 

um menino com paralisia cerebral em uma aula de basquete, que 

mesmo com todas as limitações o aluno conseguia fazer as cestas. 

Além disso, o melhor de tudo era ver a felicidade dele em acertar. 

(E1). 

Do mesmo modo, E6 cita:  

Para mim o momento mais marcante até agora foi ver o aluno que 

não participava das aulas, praticando atividades, jogando ou apenas 

brincando com seus colegas, aquilo me marcou muito pois o sorriso 

de uma criança vale mais do que qualquer outra coisa!. (E6). 

Outro fator que pode ser abordado é a observação do acadêmico nas aulas dos 

professores coordenadores do PIBID, onde se pode ter um olhar crítico à essa aula, como cita 

a E9: 

PIBID me trouxe uma oportunidade única que é a de observar e 

compreender os acertos e erros dos professores em relação ao aluno 

na fase da adolescência. Pude perceber o que é mais atrativo para os 

adolescentes e até mesmo o que é mais motivador ou desmotivador. 

Me sinto mais prepara para lidar com possíveis situações futuras. 

(E9). 

Os relatos evidenciam de forma ainda mais incisiva a importância do projeto no 

processo de formação dos acadêmicos de licenciatura.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

              A partir dos processos metodológicos, pode-se considerar o PIBID um projeto de alta 

importância para os futuros profissionais de Educação Física, pois possuem um contato com o 

contexto escolar, vivenciando as dificuldades. Dessa forma, espera-se que os resultados aqui 

apresentados possam estimular outros acadêmicos a participarem do programa, bem como, 

reforçar junto aos órgãos de fomento a importância da manutenção de programas desta 

natureza.  

 

APOIO 

             Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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