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RESUMO 
 
A atual crise na profissão docente e consequentemente nas licenciaturas em todo país 
constitui-se em um sério problema em nossa sociedade, de modo que jovens estudantes, 
em vias de prestar o vestibular e escolher uma profissão, cada vez mais perdem o 
interesse em ser professor mediante às muitas adversidades enfrentadas na docência. A 
crise atinge todas as licenciaturas, inclusive no curso de Educação Física (graduação foco 
da investigação), portanto a presente pesquisa propõe identificar por meio de diversas 
metodologias, pesquisas e estudos quais são os impactos do Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID na escolha da profissão docente com egressos do 
curso de Educação Física. Como base teórica da pesquisa foram consultados diversos 
autores, tais como: Bahia e Souza (2015/2017), Ludke e Boing (2004), Gatti (2015), as 
pesquisas da Fundação Carlos Chagas (2009/2014) entre muitos outros. Metodologias 
distintas para cada objetivo da pesquisa foram utilizadas nos quatro capítulos que 
compõe a dissertação, sendo que nos primeiros capítulos a revisão e análise bibliográfica 
foi de suma importância para expor as questões acerca da atratividade docente no Brasil 
para jovens estudantes do ensino médio, a atual crise das licenciaturas em todo o país e 
posteriormente para tecer um breve panorama da crise na profissão docente em um 
contexto geral. O estudo e caracterização dos cursos superiores de formação de 
professores e profissionais de Educação Física no Brasil, as principais diferenças e 
objetivos dos cursos de bacharelado e licenciatura, suas áreas específicas de atuação e o 
levantamento de fatos acerca do mercado de trabalho e remuneração também foram 
traçados por meio de revisão e análise bibliográfica, metodologia mantida no capítulo 3 
para dissertarmos sobre a criação, objetivos e programas da CAPES,  as particularidades, 
leis e ações do PIBID em âmbito nacional , na Universidade Metodista de São Paulo e, 
em particular, o modo de operação do subprojeto do programa no curso de Educação 
Física da universidade foco da pesquisa. No quarto e último capítulo o procedimento 
metodológico utilizado foi a pesquisa de campo qualitativa, inicialmente realizada com 
questionário online para 60 egressos da licenciatura do curso de Educação Física e ex-
bolsistas do PIBID e posteriormente com entrevistas presenciais individuais com 10 
egressos do grupo inicial, sendo que 5 egressos atuam em escolas e 5 egressos atuam 
somente em áreas do bacharelado. A exposição e análise dos resultados dos 
questionários online, assim como das entrevistas individuais, revelaram fatores e opiniões 
importantes para a obtenção de dados mais consistentes e esclarecedores em nossa 
pesquisa. Os resultados finais demonstram que apesar do baixo percentual de egressos 
do curso de Educação Física atuarem atualmente em escolas de educação básica o 
PIBID causa impacto significativo na mudança de opinião em relação à área da 
licenciatura, sendo que os resultados e percentuais de professores atuantes em escolas 
de educação básica só não são maiores devido, principalmente, à escassez e 
precarização geral das ofertas de trabalho na licenciatura, tanto em escolas privadas 
quanto em relação aos concursos públicos e também pelo crescimento nas oportunidades 
de atuação com áreas relacionadas ao bacharelado e suas condições de trabalho e 
remuneração mais atrativas aos jovens egressos, que captam muito mais rapidamente os 
novos profissionais e professores no mercado de trabalho, os afastando, cada vez mais, 
da atuação exclusiva em escolas. 
 
Palavras-chave: Profissão Docente. Educação Física. Licenciatura. PIBID. 
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ABSTRACT 
 
The current crisis in the teaching profession and consequently in the degrees in the whole 
country has been a serious problem in our society, so that young students, in the process 
of attending college and choosing a profession, increasingly have been losing interesting 
in being a teacher through the many adversities faced in teaching. The crisis reaches all 
the degrees, including the Physical Education course (undergraduate research focus), so 
the present research proposes to identify, through several methodologies, researches and 
studies  what  the impacts of the Institutional Program of Initiation to Teaching – PIBID 
(acronym in Portuguese) are concerning to the choice of the teaching profession with 
graduates of the Physical Education course. As a theoretical basis of the research, several 
authors were consulted, such as Bahia and Souza (2015/2017), Ludke and Boing (2004), 
Gatti (2015), Carlos Chagas Foundation surveys (2009/2014) among many others. 
Different methodologies for each research goal were used in the four chapters that make 
up the dissertation, and in the first chapters the review and bibliographical analysis was of 
great importance to expose the questions about the attractiveness of teaching in Brazil for 
young students from high school, the current  crisis of graduates across the country and 
later to provide a brief overview of the crisis in the teaching profession in a general 
context. The study and characterization of higher education courses for teachers and 
professionals of Physical Education in Brazil, the main differences and objectives of the 
baccalaureate and degree courses, their specific areas of action and the survey of facts 
about the labor market and remuneration were also the methodology developed in chapter 
3 to discuss the creation, objectives and programs of CAPES, the particularities, laws and 
actions of PIBID at a national level, at the Universidade Metodista de São Paulo and, in 
particular, the mode of operation of the program subproject in the Physical Education 
course of the university focus of the research. In the fourth and last chapter, 
methodological procedure used was the qualitative field research, initially performed with 
an online questionnaire for 60 undergraduate students of the Physical Education course 
and former PIBID scholarship holders, followed by individual person-to-person interviews 
with 10 students from the initial group, from which 5 graduates act in schools and 5 
graduates act only in areas of the baccalaureate. The exposure and analysis of the online 
quizzes results, as well as the individual interviews, have revealed important factors and 
opinions to obtain more consistent and enlightening data in our research. The final results 
show that although the low percentage of students enrolled in Physical Education courses 
currently work in basic education schools, PIBID has a significant impact on the opinion 
change in relation to the area of undergraduate education, with the results and percentage 
of teachers working in schools of basic education are not only higher, mainly due to the 
scarcity and general precariousness of the job offers in the degree, both in private schools 
and in relation to public tenders, and also due to the growth in opportunities for work with 
areas related to the baccalaureate and its conditions of work and remuneration that are 
more attractive to young graduates, who capture new professionals and teachers more 
quickly in the labor market, moving them away from exclusive activities in schools. 
 
 
Keywords: Teaching profession. PE. Graduation. PIBID. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Impossível de minha parte desvincular minha trajetória como pessoa e profissional 

das lembranças que tenho até hoje, muito vívidas, em relação às aulas de Educação 

Física e das experiências com o esporte em minha infância e adolescência. 

O início da minha história no esporte, mais precisamente no handebol, iniciou em 

1988 quando fui apresentado à modalidade na escola onde estudava, o extinto Colégio 

São Bernardo na cidade de São Bernardo do Campo/SP. Não me lembro de nada acerca 

da Educação Física antes disso. É incrível como me lembro desta aula com riqueza de 

detalhes tanto tempo depois, pois eu tinha sete anos na época. Lembro-me de como era 

a quadra, o uniforme, a cor do meu tênis, o nome da professora e da roupa que ela 

estava usando no dia. Lembro-me de ter ficado eufórico com a possibilidade de marcar 

tantos gols e de poder correr, pular, arremessar durante uma aula toda, estar com os 

amigos, enfim, aquilo foi um marco em minha vida, para quem é hiperativo como sou, era 

um verdadeiro “achado”. 

No esporte, dividia-me entre a prática do handebol e do futebol, principalmente 

aquele jogado na rua com os amigos. Minha infância toda brinquei muito de “jogar bola” 

na rua (mesmo a rua onde morava sendo rua subida/descida o que me proporcionou 

belos machucados) e isso me rende até hoje boas lembranças, amizades e lições de vida. 

Como sempre fui um dos mais altos da turma acabei praticando mais o handebol 

do que o futebol e fiz quase toda minha trajetória praticando este esporte. 

Joguei em diversos campeonatos pelo Colégio São Bernardo e posteriormente fui 

para outra instituição, chamada Centro Educacional Integrado, também na cidade de São 

Bernardo do Campo/SP. 

Nesta escola cheguei com fama de aluno “bagunceiro”. Meu histórico escolar, já 

carimbado com uma reprovação na 7° série e algumas ocorrências disciplinares, não me 

ajudou muito no início. Nunca fui de brigar fisicamente, verbalmente ou coisa parecida, 

meu “problema”, como diriam meus professores, era não conseguir ficar quieto sentado 

na carteira. O que era problema para uns virou solução para outro. 

O professor de Educação Física da escola, Prof. Nilton Coppini, percebeu meu 

interesse nas aulas de Educação Física pelo handebol e me convidou para integrar o time 

da modalidade na escola. Fui bem nos treinos e me destaquei desde o primeiro dia, 

sempre assíduo e pontual nos compromissos com a equipe, então, após alguns 

campeonatos disputados pela escola, ele me convidou para fazer um teste numa equipe 

de competição de handebol chamada A.A.A Metodista/São Bernardo. 
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O dia do teste na Metodista eu também me lembro com detalhes, aliás, lembro de 

tudo: do ginásio, do uniforme, dos tênis de handebol (que nunca tinha visto antes) dos 

futuros amigos, dos técnicos, dos atletas adultos presentes no ginásio (muitos de seleção 

brasileira) e de como todos jogavam bem e tinham gana. Deste dia em diante não sai 

mais da equipe, da Metodista e do handebol, esporte que faz parte da minha vida e do 

meu cotidiano enquanto pessoa e profissional. 

E foi ainda na época de escola que o gostinho por ser professor iniciou. Comecei a 

jogar handebol na Metodista/São Bernardo no ano de 1995 e em 1997 o professor Nilton 

(do Centro Educacional Integrado) viu meu interesse por auxiliar nos treinos de handebol 

das categorias menores da escola e, a partir disso, me convidou para de modo definitivo 

ajudá-lo na preparação e treinamento da garotada para competições escolares. 

Nos Jogos Escolares daquele ano eu já tinha um crachá de "professor", com meu 

nome e tudo (que guardo com muito carinho e saudosismo até hoje) e do banco de 

reservas comandava uma equipe infantil (com alunos de 13 e 14 anos de idade), que 

naquele ano já ficou em terceiro lugar na competição. Imagina minha alegria e satisfação, 

com 15 anos de idade, tendo esta oportunidade... Foi o ponto de partida para querer 

sempre mais! 

Em 1998 ganhei uma bolsa de estudos na escola como mérito pelo desempenho 

nestas funções e continuei com o projeto, desta vez com uma equipe com garotos quase 

da minha idade, também fui o "professor" durante todos os Jogos Escolares. 

Em 1999, já com pinta de técnico, já andava de lá pra cá com prancheta tática e 

cadernos de anotações sobre adversários. Neste ano realizamos uma a final dos Jogos 

Escolares de handebol em uma partida memorável no ginásio Poliesportivo de São 

Bernardo do Campo, com direito a prorrogação e torcida da escola, mas infelizmente 

fomos vice-campeões. 

Lembro até hoje do professor da outra equipe ao me ver no banco de reservas 

meio chateado pela derrota vir me consolar e dizer: “Parabéns pelo trabalho Diegão, você 

será um excelente professor, veja só, nem acabou a faculdade ainda e já está entre os 

melhores da cidade” Levantei a cabeça, enxuguei as lágrimas e disse “Obrigado 

professor, mas eu ainda estou no 3º ano do ensino médio...” A reação dele foi um misto 

de espanto e admiração, que nunca vou esquecer. 

Estudei no Centro Educacional Integrado até finalizar o ensino médio, porém, como 

gostava muito das aulas de redação (as professoras Elizete, com quem tenho a honra de 

trabalhar no colégio até os dias de hoje, e Nanci eram excelentes, verdadeiras mestras na 

arte de incentivar e ensinar) o gosto por escrever, fazer redações e a participação no 

jornal da escola me influenciaram a escolher o curso de jornalismo na faculdade. Sabia 
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que na Universidade Metodista de São Paulo o curso era um dos melhores do Brasil e 

dessa forma continuaria frequentando aquilo que sempre chamei de “segunda casa”. 

Nunca pensei em efetivamente levar aquele trabalho de técnico de handebol 

adiante, apesar de gostar muito de tudo aquilo. Também pudera... um garoto de 17 anos 

ter que escolher uma profissão nesta fase tão cheia de mudanças e incertezas da vida é 

no mínimo esquisito. 

Mentalidade de atleta, eu era assíduo em todo tipo de vestibular. Fazia todos que 

aparecia na frente para treinar e estudava muito, mas queria mesmo era fazer jornalismo 

na Metodista! Prestei vestibular em mais de 10 faculdades, inclusive letras na USP. 

Passei em todas; menos na Metodista. Lembro até hoje da minha mãe me acordando e 

contando com todo cuidado e carinho do mundo a triste notícia... Em uma Universidade 

aqui do ABC passei em 2º lugar no vestibular e até tentei me convencer que poderia não 

estudar na Metodista, mas a pergunta quando ia assinar o contrato da matrícula era: “mas 

aqui vocês têm time de handebol para eu jogar, certo?” A resposta sempre era negativa. 

Foi então que minha mãe me disse “filho você já é praticamente professor... vai lá e faz a 

faculdade de Educação Física na sua casa que é a Metodista”. E todos nós sabemos 

aquela máxima que diz: “Quando mãe fala...” 

Apesar de ser um curso novo na Universidade, escolhi fazer Educação Física na 

Universidade Metodista de São Paulo, pois confiava em tudo que a instituição sempre 

havia feito por mim. O fator óbvio da escolha foi o meu envolvimento emocional desde os 

tempos de adolescente, quando jogava na equipe de handebol, porém, alguns nomes do 

corpo docente da época também foram fundamentais para que eu sacramentasse minha 

decisão: o nome do meu professor dos tempos de colégio, Nilton Coppini além de um 

grande técnico/atleta da equipe da Metodista e da seleção brasileira de handebol, 

professor Ivan Maziero (o “Macarrão”) estavam presentes no folder que recebi pouco 

antes de fazer a matrícula. 

Tive a certeza que naquele momento tinha feito a escolha certa. E foi. 

Foram anos muito felizes na graduação. Grande parte dos meus companheiros de 

equipe de handebol estavam na minha sala e fiz grandes amigos no curso e na 

Universidade toda. 

Fui representante de sala os quatro anos, participei de diretório acadêmico, de 

jogos de handebol pela faculdade, fui monitor da disciplina de handebol, apitei jogo 

internacional (fui ver Brasil contra Cuba no ginásio do Baetão em São Bernardo, o árbitro 

faltou e "sobrou" pra mim...) apresentei trabalho em congresso, enfim, foram anos muito 

bem aproveitados. 
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De 2000 a 2001, para arcar com a mensalidade da faculdade, trabalhava em uma 

empresa de logística em São Bernardo do Campo, das 14h00 às 24h00 e das 07h00 às 

11h00 eu ia para a faculdade. Foram dois anos bem atarefados, de muita privação de 

tudo, mas de muito aprendizado profissional e pessoal. 

Em 2002, já no terceiro ano da faculdade tive que tomar a decisão de largar a 

logística e estagiar na área, ou seja, trocar o certo pelo duvidoso, mas fui confiante, 

Voltei ao meu antigo colégio, agora com o nome de Colégio Integrado Americano, 

para tentar a vaga de estagiário e fui aceito. Durante seis meses fui todos os dias ajudar 

nas aulas dos outros professores. Em maio de 2003, mesmo sem ser formado, fui 

contratado pelo colégio e poucos meses depois fui convidado para ser o coordenador do 

departamento de Educação Física e esportes. 

Na instituição, modéstia à parte, promovi junto com a coordenação e direção uma 

verdadeira revolução na disciplina de Educação Física. 

Consegui aumentar o número de horas/aulas destinada aos treinamentos de 

modalidades esportivas, diversifiquei a lista de modalidades esportivas do colégio, 

fizemos inúmeros torneios, eventos, palestras e festivais de diversos temas e 

modalidades e conseguimos nos tornar uma potência esportiva na região, com equipes 

fortes em grande parte das modalidades e, inclusive, cedendo jogadores para clubes de 

competição. 

Com nossas ações a Educação Física começou a ser respeitada pelos alunos e 

docentes da escola, passando a ser vista como uma matéria tão importante quanto as 

outras e não uma aula de recreação ou uma “aula livre”. Provas, tarefas, trabalhos, aulas 

teóricas, além das aulas práticas obviamente, estruturavam a disciplina de uma forma que 

ela pudesse ganhar respeito, mas acima de tudo contribuir na formação dos alunos. 

Graduei-me em 2004 como bacharel e licenciado em Educação Física, de forma 

que as opções no mercado de trabalho com essas duas titulações foram muito favoráveis 

na época, sendo que no início de 2005 fui convidado a ser técnico das equipes 

masculinas e femininas de handebol de uma das atléticas da Universidade Metodista de 

São Paulo, além de já atuar no Colégio Integrado Americano. 

Em janeiro de 2005, motivado pelo trabalho em escolas de educação básica e pelo 

cargo assumido de coordenador do departamento de Educação Física e esportes no 

Colégio Integrado Americano em São Bernardo do Campo/SP, iniciei a pós-graduação 

lato sensu em Educação Física escolar na FMU/SP e tive o prazer de ter aula com 

grandes nomes da área, tais como o Prof. Dr. Marcos Neira e Prof. Dr. Adriano Rosetto, 

referências em nossa área e grandes pesquisadores. 
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Em 2006 ainda estava no que chamo de ano sabático, aplicando e analisando na 

prática as teorias e conhecimentos adquiridos na FMU, quando abriram as inscrições para 

a pós-graduação lato sensu em Handebol no Centro Universitário Filadélfia - Unifil em 

Londrina no Paraná. 

Na época a Unifil possuía uma equipe de competição de elite, com diversos 

jogadores de seleção brasileira no plantel e a modalidade na cidade lotava ginásios e 

despertava muito interesse do grande público. 

Ao analisar o programa e o corpo docente do curso, que seria realizado também 

em modo intensivo durante as férias de janeiro/2007, julho/2007 e janeiro 2008 não tive 

dúvidas sobre participar. No período de "férias" eu ia para o Paraná muito feliz pois, mais 

uma vez, estava estudando e fazendo aquilo que amava. 

Tive o prazer de estar em sala de aula/quadra/academia com técnicos 

internacionais, profissionais ligados a grandes equipes e também de fazer muitos amigos 

nesta fase. Foram momentos que elevaram muito minha qualidade enquanto técnico de 

handebol e que fizeram a diferença na minha formação. 

2007 foi um ano de muitas conquistas dentro da área. Em fevereiro deste ano fui 

convidado a assumir o cargo de técnico de handebol das equipes masculina e feminina 

da atlética XX de Agosto Direito da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo - 

FDSBC. Foram seis anos como técnico das equipes e 10 títulos conquistados, entre eles 

o Campeonato Brasileiro Universitário de Direito em 2008. 

Em abril de 2007, apenas um mês após assumir o cargo de técnico de handebol na 

FDSBC outro marco em minha vida aconteceu. Confesso que até então o meu sonho era 

ser técnico de handebol da Metodista/São Bernardo, equipe que eu havia jogado até me 

formar no ensino médio. Em abril de 2007 fui convidado pelo Sr. Alberto Rigolo, até então 

gerente de esportes da equipe, para assumir um dos vinte e um pólos que a equipe 

mantinha na cidade de São Bernardo junto ao seu projeto social, o mesmo que fiz parte 

no passado. O convite foi motivado pelo meu trabalho com as categorias de base do 

handebol, chamada de mini-handebol, uma filosofia europeia de atividades para crianças 

de 06 a 10 anos que implantei na escola e que ainda não havia migrado para os clubes 

de handebol. E assim fiquei na Metodista/São Bernardo/Besni como professor de 

handebol e mini-handebol até o fim da Escola de Esportes em 2014, trabalhando 

diariamente com crianças e adolescentes de diversos bairros de São Bernardo do 

Campo/SP. 

Em 2014 por problemas financeiros a Escola de Esportes foi extinta e em 2015 a 

parceria entre a Universidade Metodista de São Paulo e a prefeitura da cidade de São 
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Bernardo do Campo acabou para este projeto, ficando a cargo somente do departamento 

de esportes da cidade de São Bernardo do Campo/SP manter as Escolas de Esporte. 

Minha ligação com a comunidade onde dava aula era tão grande que resolvi 

trabalhar durante o ano de 2015 de forma voluntária, continuando com as aulas, festivais 

e ações em prol de todos. 

Neste tempo desenvolvi e coloquei em prática muitas metodologias de aula, 

promovi muitos festivais e campeonatos para as crianças, fiz jogos de mini-handebol em 

intervalos de jogos de campeonato paulista e liga nacional e mandei muitos atletas para 

as equipes de competição. Mais do que isso, os anos em que estive lá pude realmente 

trabalhar em prol do esporte, cidadania, família e educação. Foi um período sensacional 

da minha carreira docente. 

Neste intervalo de tempo entre 2007 e 2014, de muita ação em quadra em minha 

vida, outro marco em minha carreira ocorreu: em novembro de 2010 fui convidado para 

participar da seleção de docentes para a disciplina de handebol no curso de Educação 

Física da Universidade Metodista de São Paulo, o mesmo pelo qual me graduei. 

Afirmo que me preparei para a apresentação como quem se prepara para uma final 

Olímpica, com direito a análise de vídeo, anotações, estratégias e tudo mais... desta vez 

não entrarei em detalhes maiores sobre todo o processo, mas o fato é que estou na 

Universidade Metodista de São Paulo desde janeiro de 2011 até o momento. 

Primeiramente assumi “somente” as aulas de handebol no curso de Educação 

Física e atualmente sou titular nas disciplinas de: Handebol I, Handebol II, Educação 

Física Escolar na Educação Infantil e Ensino Fundamental I, Educação Física Escolar no 

Ensino Fundamental II e Médio, Educação Física - Bases Teóricas, Educação Física 

Escolar - Métodos e Legislação (EAD), Didática da Educação Física (EAD), Futebol/Futsal 

I, Futebol/Futsal Il e professor da oficina de Jogos e Brincadeiras da Universidade. 

Também lecionei durante três anos no curso de Pedagogia da Universidade a matéria de 

Educação Física Escolar. Somente o memorial de ações dentro da Universidade já 

resultaria em um livro extenso, porém, os resumos das disciplinas assumidas já retratam 

bem o quanto me adaptei à nova fase iniciada em 2011. 

Com o fim da Escola de Esportes da Metodista/São Bernardo achei que deveria 

fazer algo a mais pelo handebol. Da mesma forma que um dia apresentei a possibilidade 

do mini-handebol para o Sr. Alberto Rigolo desta vez o fiz, com ambição maior: introduzir 

o mini-handebol de forma sistematizada e coesa no estado de São Paulo. Apresentei o 

projeto para o Sr. Rogerio Toto, então presidente da Federação Paulista de Handebol, e 

após alguns meses após esta conversa, em 25 de agosto de 2014, foi criado o 
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departamento de mini-handebol da Federação Paulista de Handebol. Fui eleito o diretor 

do departamento e a partir disso comecei a realizar algumas ações. 

Nas finais do campeonato paulista de handebol, masculino e feminino, daquele ano 

realizamos jogos de mini-handebol nos intervalos, envolvendo mais de 150 crianças nesta 

ação. Foi o maior evento de mini em intervalos de jogos oficiais de handebol na história 

do continente americano. 

Ministrei alguns cursos sobre a atividade no curto período que o departamento 

existiu, três no total, sendo as sedes do curso: São Paulo, São Bernardo e Taubaté, 

justamente as três maiores potências do estado na modalidade. 

Em julho de 2015 fui convidado a assumir a disciplina denominada “Corpo e 

Movimento” na Faculdade de Interação Americana – Fainam, em São Bernardo do 

Campo/SP. Atualmente, além desta disciplina, também sou professor de Projetos 

Experimentais em Grupo – PEG, onde oriento os artigos de conclusão de curso das 

futuras professoras e professores. Em 2018 também iniciei a docência em uma nova 

disciplina no curso “Psicomotricidade na Infância” e assumi a coordenação da instituição 

para Atividades Complementares. 

2017 está sendo um ano de grandes conquistas e desafios: Em fevereiro fui 

convidado para assumir novamente a Diretoria de mini-handebol da Federação Paulista 

de Handebol, em abril idealizei, organizei e realizei um Simpósio Internacional de 

Handebol no salão nobre da Universidade Metodista e na data promovi o lançamento do 

meu livro “Teoria e Prática do Mini-Handebol” escrito durante quatro anos com um grande 

amigo dos tempos de graduação, Professor Milton Geovani Bergamaschi. 

Um dia após o simpósio ministramos um curso internacional de mini-handebol na 

Universidade Metodista de São Paulo com a presença do nosso ídolo e hoje grande 

amigo Prof. Carlos Garcia de Portugal, referência na atividade no mundo todo e membro 

da Federação Europeia de Handebol – EHF. 

Em julho de 2017 fui convidado a assumir novamente as categorias de base das 

equipes de competição de handebol da Metodista e mesmo com a agenda cheia, como 

não aceitar? 
Neste meio tempo na universidade, em 2014, fui convidado pelo Prof. Ms. Rogério 

Toto a coordenar junto a ele o subprojeto da Educação Física no PIBID - Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência.  

O programa foi proposto para a valorização dos cursos de licenciatura das 

Instituições de Ensino Superior – IES e pelo Ministério da Educação – MEC, por meio da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES que realiza 
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toda a regulamentação, coordenação, implantação, acompanhamento, supervisão e 

avaliação dos projetos institucionais de cada IES, buscando o aprimoramento dos 

processos, ações e tecnologias de ensino e aprendizagem das instituições participantes. 

O PIBID concede bolsas de iniciação à docência para alunos matriculados 

regularmente nos vários cursos de Licenciaturas de diversas Instituições de Ensino 

Superior em todo o Brasil, além de outras bolsas que são oferecidas para o 

acompanhamento das ações que serão desenvolvidas para as funções de Coordenação 

Institucional, Coordenação de Área e Supervisão (conferida aos professores das escolas 

públicas participantes de cada subprojeto).  

Dentro de cada unidade escolar participante do programa os bolsistas participam in 

loco das aulas, atividades, planejamentos, reuniões de HTPC além das reuniões 

promovidas e estabelecidas mensalmente aos sábados pela coordenação do subprojeto. 

Imediatamente fiquei maravilhado com as propostas do programa, assim como 

suas ações junto ao curso, escolas, discentes, alunos, universidade, sociedade etc. 

A qualidade e diversidade do que podia ser realizado, a aplicação das teorias 

vivenciadas na faculdade na prática e até mesmo os pontos de vista, questionamento e 

discussões em aula aumentaram consideravelmente a força na licenciatura perante 

aqueles que participavam do programa e mesmo em relação ao próprio curso. 

Eu que sempre fui apaixonado por ser professor de escola e agora estava na 

condição de formador de novos professores vislumbrei um avanço qualitativo e 

quantitativo enorme diante das possibilidades. 

A impressão pessoal com as experiências vivenciadas no primeiro ano de PIBID 

era de que tudo funcionava muito bem e que realmente aqueles discentes naturalmente 

sairiam da faculdade e ingressariam no campo da licenciatura após a conclusão do curso, 

porém algumas dúvidas e questionamentos começaram a surgir diante dos fatos no 

decorrer dos anos. 

Muitos ex-discentes do nosso curso de Educação Física ainda mantém certo 

contato conosco (tanto comigo quanto com o Prof. Ms. Rogério Toto), seja pessoalmente 

em encontros esportivos ou acadêmicos ou mesmo pelas redes sociais, que nos 

permitem ter um contato maior e acompanhar à distância parte de suas vidas e 

conquistas profissionais. Nesta série de observações indiretas e despretensiosas 
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verificamos que muitos ainda não haviam ingressado na vida docente em escolas, sejam 

públicas ou particulares, atuando em diversas outras áreas da Educação Física. 

A partir disto desta percepção, tive uma conversa informal nas reuniões do PIBID 

com supervisoras e bolsistas e fiz os seguintes questionamentos enquanto coordenador 

do programa:  

1) Qual o impacto do programa na decisão, destes agora profissionais da área, na 

escolha da escola como área de atuação?  

2) Qual o percentual de egressos do nosso programa que realmente estão atuando 

em escolas de educação básica?  

3) Quais os motivos dos que não estavam atuando em escolas de não escolher 

este mercado como possibilidade de atuação ou o que os fez se distanciarem desta 

hipótese?  

4) O investimento e incentivo financeiro da CAPES, assim como as ações previstas 

no programa, surtem o efeito esperado previsto? 

Com base nestes questionamentos que em 2016 me senti suficientemente 

motivado e empolgado a pesquisar com afinco este tema e me inscrevi para tentar uma 

vaga no programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do mestrado em Educação da 

Universidade Metodista de São Paulo na linha de pesquisa de “Políticas e Gestão 

Educacionais”. A presença de professores como Prof. Dra. Norinês Panicacci Bahia, Prof. 

Dr. Roger Marchesini de Quadros Souza e Prof. Dra. Roseli Fischmann, colegas de 

trabalho no PIBID, também foi fator de motivação para o início desta nova fase. 

Portanto, partindo dos questionamentos iniciais o presente trabalho tem como 

objetivo principal verificar os impactos do PIBID na escolha da profissão docente na 

educação formal como área de atuação para discentes do curso de Educação Física. 

A base da discussão e análise teórica é composta por diversos autores, tais como: 

Bahia (2015/2017), Souza (2015/2017), Gatti (2015) e as pesquisas da Fundação Carlos 

Chagas (2009/2014). 

Assim, a dissertação adentra na revisão, análise e discussão de documentos, 

artigos e bibliografias, assim como análise e discussão de sessenta questionários 

respondidos online e dez entrevistas individuais presenciais, nos capítulos organizados da 

seguinte forma: 
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No Capítulo 1 – Discussão com metodologia baseadas em revisão e análise 

bibliográfica e documental sobre a atratividade docente no Brasil para jovens estudantes 

do ensino médio, estudos e pesquisas que abordam a questão da atual crise das 

licenciaturas em todo o Brasil e um breve panorama da crise da profissão docente no país 

num contexto geral e sua crise estabelecida. 

No Capítulo 2 – Estudo e caracterização dos cursos superiores de formação de 

professores e profissionais de Educação Física no Brasil, breve histórico da Educação 

Física no Brasil com finalidade de compreender os desdobramentos da atividade, as 

principais diferenças e objetivos dos cursos de bacharelado e licenciatura, assim como 

suas áreas de atuação profissional e o levantamento de fatos acerca do mercado de 

trabalho na Educação Física para estes dois campos específicos e bem distintos. 

 No Capítulo 3 – Discussão sobre a criação, objetivos e programas da CAPES, o 

histórico, ações, objetivos e particularidades do PIBID no Brasil e posteriormente, mais 

especificamente, na Universidade Metodista de São Paulo e, em particular, o modo de 

operação do subprojeto do programa no curso de Educação Física da Universidade foco 

da pesquisa. 

No Capítulo 4 – Relato da pesquisa de campo qualitativa com 60 egressos da 

licenciatura do curso de Educação Física da Universidade Metodista de São Paulo que 

integraram o PIBID entre os anos de 2013 e 2016 por meio da exposição e análise dos 

resultados dos questionários realizados online. e das 10 entrevistas presenciais 

realizadas entre os meses de agosto e outubro de 2017. 

Posteriormente, o relato da pesquisa de campo qualitativa com 10 egressos da 

licenciatura do curso de Educação Física da Universidade Metodista de São Paulo que 

integraram o PIBID por meio exposição e análise dos resultados das entrevistas de 

aprofundamento realizadas no mês de agosto de 2017. 

Ao final, os expostos e discussões nos capítulos são retomados de maneira 

sintética, assim como as análises das pesquisas de campo compõe as Considerações 

Finais da dissertação. 
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CAPÍTULO 1 

 

Aula de esgrima na E.E. Eng. Francisco Prestes Maia em São Bernardo do Campo/SP ministrada pelos 

bolsistas do PIBID/UMESP do subprojeto do curso de Educação Física. Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

AS LICENCIATURAS E A DOCÊNCIA NO 

BRASIL 
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Neste capítulo, por meio de revisão e análise bibliográfica e documental, será 

realizado um breve panorama da atual situação da atratividade docente no Brasil entre 

jovens estudantes do ensino médio ou pré-vestibulandos, assim como serão discutidas e 

analisadas algumas características da crise na profissão docente e consequentemente 

nas licenciaturas em todo o país. 

 

1.1 A ATRATIVIDADE DOCENTE NOS JOVENS DE ENSINO MÉDIO 

 

Durante estes dois anos de estudos e pesquisas no mestrado não cessei meus 

afazeres docentes, que, aliás, são muitos. 

Transito diariamente em algumas escolas particulares, seja ministrando aulas e 

treinos, seja visitando colegas em jogos esportivos e eventos, e tenho a honra de 

mensalmente estar em contato com a distinta realidade de cada uma das quatro escolas 

participantes do subprojeto de Educação Física do PIBID da Universidade Metodista de 

São Paulo, todas as escolas localizadas na cidade de São Bernardo do Campo/SP, cada 

uma com sua particularidade. 

Além de estar em quadra/sala de aula uma das coisas que mais gosto é de 

conversar, “provocar” e questionar meus alunos e meus “não alunos” sobre diversas 

coisas, no melhor e no mais pedagógico dos sentidos. Sinceramente, confesso: herdei 

isso do meu amigo/coordenador Rogério Toto, mestre neste tipo de abordagem.  

Particularmente adoro o rostinho de dúvida das crianças menores nessas situações, 

que geralmente são surpreendidas com questionamentos inofensivos, como por exemplo: 

“Professor! Hoje é meu aniversário!”, diz uma criança de seis anos de idade, cheia de 

alegria e com aquele sorriso lindo no rosto. Vez em quando eu olho e respondo “Por que 

é seu aniversário?”; cruzo os braços e espero a resposta... Ora, sei muito bem o motivo 

da criança fazer aniversário, mas sempre que possível, e de uma forma descontraída, a 

faço refletir e explicar o motivo das coisas, desde as mais simples até as mais complexas. 

Quanto mais idade o aluno tem, mais complexas são as provocações e esse é 

justamente o caso dos alunos e alunas do ensino médio quando são questionados acerca 

de planejamento futuros, sonhos ou desejos da vida, profissão, esportes etc. 
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Logo que entrei no mestrado tive uma ideia: Tenho um caderno de anotações 

sobre características de adversários das minhas equipes de handebol que sempre anda 

comigo, então separei algumas folhas no final e sempre que tinha a oportunidade fazia 

um pouco da minha pesquisa pessoal de campo (nada científica, mas particularmente 

muito esclarecedora). 

E nestes dois anos, propositalmente e pretensiosamente, fiz de surpresa em 

diversas escolas, tanto particulares quanto públicas, para turmas com número de alunos e 

características incrivelmente diferentes, a seguinte pergunta: “Turma, quem de vocês quer 

ser professor?”. E hoje, olhando neste momento para meu caderninho de anotações, todo 

surrado, cheio de marcas de dedos e de bolas, reparei que separei folhas demais... 

Para minha infelicidade poucos jovens nesta minha pesquisa informal responderam 

que gostariam de serem professores e os que responderam não demonstraram 

exatamente empolgação ao expor seu desejo. A que respondeu com mais entusiasmo foi 

uma atleta/aluna da escola de Ensino Médio na qual trabalhava que disse que queria ser 

professora de Educação Física, e de fato hoje está cursando bacharelado na 

Universidade Metodista de São Paulo.  

Quando a resposta era positiva por parte de alguém, não raramente os amigos de 

sala interrompiam como frases do tipo “você é louco?” ou “sai fora!”. Tive que ouvir até o 

famoso “Deus que me livre!”...  

A partir do que observava nestas ações percebi que ser professor não estava nos 

planos de grande parte dos jovens que fazem parte do meu convívio, fato este 

amplamente investigado por Tartuce, Nunes & Almeida (2010) que realizaram uma 

pesquisa envolvendo 18 escolas (8 públicas e 10 particulares) perfazendo um total de 

1.501 respondentes e que em uma das discussões (participaram 193 alunos com 

rendimento escolar diferente, entre representantes do sexo masculino e do feminino) 

obtiveram resultados muito semelhantes:  

 

O estudo revela que os estudantes, na sua maioria, não têm intenção de ser 
professor. Ao se formular a questão “Algum de vocês pensa ou pensou 
recentemente em ser professor?”, o “não” foi a resposta automática de muitos, 
com expressões de rejeição seguidas de desconforto (silêncio, risadas). Passados 
alguns segundos, vieram as respostas sistematizadas, mais “politicamente 
corretas”, ainda assim, sempre acompanhadas de uma negativa. A rejeição à 
profissão é ainda mais gritante quando se referem ao pedagogo. (TARTUCE, 
NUNES & ALMEIDA, 2010, p. 454) 
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Para um dos alunos de minha pesquisa informal, que foi mais efusivo do que o 

restante em refutar a profissão, fui mais incisivo e insistente na pergunta: “Mas quais os 

motivos para você não querer ser professor?” Imediatamente ouvi “...se for para fazer algo 

que eu tenha que estudar tanto, que pelo menos eu ganhe dinheiro com isso e pelo que 

sei meus professores ganham muito mal”. Eu gostaria de perguntar mais algo para este 

menino, mas senti que o argumento dele era válido. 

Para tecer tal comentário o garoto, além da óbvia observação subjetiva perante as 

condições de trabalho de seus próprios professores, também poderia ter consultado a 

fonte de pesquisa primordial da juventude atualmente, a internet, que de imediato revelará 

para ele que em relação às comparações salariais de diversas profissões um dos 

primeiros resultados da pesquisa tem o título “Professores da educação infantil têm os 

piores salários”1. 

A partir destas percepções pessoais dos jovens estudantes de ensino médio com 

os quais tive oportunidade de conversar imaginei encontrar nas pesquisas futuras um 

cenário preocupante acerca da carreira docente em nosso país, que se confirmou nas 

palavras de Tartuce, Nunes & Almeida (2010, p. 446) diante da questão: 

 

A diminuição da procura, por parte dos jovens, da profissão de professor tem-se 
tornado objeto de preocupação nos últimos anos. A falta de docentes bem 
formados e a escassez de profissionais para algumas áreas disciplinares dos 
últimos anos do ensino fundamental e ensino médio é discutida tanto em artigos 
acadêmicos como na mídia. Ao mesmo tempo, divulga-se não só a tendência de 
queda na demanda pelas licenciaturas e no número de formandos, mas também a 
mudança de perfil do público que busca a docência. 

 

Para elucidar ainda mais esta pesquisa sobre a questão da atratividade da carreira 

docente recorremos, entre outras fontes, à pesquisa que também tratam amplamente do 

assunto, como os estudos da Fundação Carlos Chagas (2009) – “A Atratividade da 

Carreira Docente no Brasil” e o artigo de Louzano et al. (2010) - Quem quer ser 

professor? Atratividade, seleção e formação docente no Brasil. 

Segundo os estudos e pareceres de Mello (1981) apud Silva, Espósito e Gatti 

(1994) 

                                                           
1 Publicado no site Globo.com no link http://blogs.oglobo.globo.com/antonio-gois/post/professores-da-

educacao-infantil-tem-os-piores-salarios.html acesso em 16 de setembro de 2017. 
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(...) as motivações para o ingresso no magistério evocadas pelos professores 
interrogados permanecem no campo dos valores altruístas e da realização 
pessoal, estando fortemente ancoradas na imagem de si e na experiência 
cotidiana, a saber: o dom e a vocação, o amor pelas crianças, o amor pelo outro, o 
amor pela profissão, o amor pelo saber e a necessidade de conquistar logo certa 
autonomia financeira. Pelos estudos, ao longo de décadas, essas motivações vêm 
sendo a justificativa para a escolha da docência e permanência nela. (FCC, 2009, 
p. 11) 

 

 Apesar da visão negativa inicial de grande parte das pesquisas e das constatações 

realizadas, algumas características nestes estudos demonstram que ainda existem muitos 

alunos interessados em ingressar nos cursos de licenciatura, porém o perfil geral 

analisado na pesquisa demonstra que: 

 

O perfil socioeconômico de quem escolhe o magistério mudou nos últimos anos, 
sendo a maioria pertencente a famílias das classes C e D. Além disso, pelos 
resultados consolidados nas análises do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM 
- INEP/MEC, 2008) são alunos que têm dificuldades com a língua, com a leitura, 
escrita e compreensão de texto, a maioria proveniente dos sistemas públicos de 
ensino, que tem apresentado nas diferentes avaliações um baixo desempenho. 
Em resumo, trata-se de alunos que tiveram dificuldades de diferentes ordens para 
chegar ao ensino superior. São estudantes que, principalmente pelas restrições 
financeiras, tiveram poucos recursos para investir em ações que lhes permitissem 
maior riqueza cultural e acesso à leitura, cinema, teatro, eventos, exposições e 
viagens. E, essa mudança de perfil, trouxe implicações para os cursos de 
licenciatura que estão tendo que lidar com um novo background cultural dos 
estudantes. (FCC, 2009, p. 14) 

 

 Esta questão em particular aponta para uma problemática séria da profissão 

docente: o de atrair alunos que chegam ao ensino superior com dificuldades e 

defasagens diversas em relação à escola e que, posteriormente, se tornarão professores 

e professoras. 

 Aranha e Souza (2013) endossam esta constatação afirmando que em relação à 

licenciatura um dos problemas é a baixa atratividade da carreira docente, de forma que o 

recrutamento dos estudantes nos cursos de licenciatura é mais significativo em termos 

quantitativos justamente entre aqueles de escolarização básica mais precária. Isso já 

evidencia que o acesso ao ensino superior não se dá do mesmo modo para os membros 

de todas as classes sociais sendo que a maioria daqueles que estão rompendo as 

barreiras econômicas e realizando o sonho de chegar à universidade, o fazem pela via 

dos cursos cujo valor do diploma é bem menor. 
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Cabe perguntar: quem são esses jovens que querem ser professor? Entre os 31 
alunos que manifestaram essa intenção em sua primeira opção de escolha 
profissional, há um predomínio de mulheres (77%) e de pardos ou mulatos (48%). 
Entre eles, quanto maior o nível de instrução dos pais, menor a intenção de ser 
professor. Um outro dado que os diferencia diz respeito ao tipo de escola em que 
estudam: 27 (ou 87%) desses alunos são provenientes da escola pública. Esses 
dados vão ao encontro dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio – 
ENEM –, do Censo Escolar e da literatura de modo geral (Brasil, 2007, 2009), que 
revelam tendência de mudança de perfil dos estudantes que optam pelo 
magistério, como já destacado. Foi significativamente maior o número de alunos 
que declararam já ter pensado em ser professor, mas desistiram dessa ideia: 32% 
tendência também observada nos grupos de discussão. Dentre esses, 59% são do 
sexo feminino e 41%, do sexo masculino. É interessante notar que a diferença 
entre o número de homens e mulheres que pensaram em seguir a carreira 
docente é menor do que entre aqueles que, efetivamente, optaram por ela, ou 
seja, mais homens desistem. Sabe-se que a carreira do magistério está muito 
associada ao papel feminino e ao cuidado, visto como não produtor de riqueza. A 
literatura aponta que essas características são tidas como qualidades naturais, 
inatas, aprendidas no espaço do privado e da reprodução e, linearmente, 
associadas ao sexo feminino, o que dificulta ainda mais a escolha masculina pela 
carreira. Considerando apenas o grupo que pensou em ser professor, continuam 
mais numerosos os alunos provenientes das escolas públicas (54%) do que os 
das particulares (36%), embora se observe uma diminuição na diferença entre 
eles, se comparados ao grupo que quer ser professor. (TARTUCE, NUNES & 
ALMEIDA, 2010, p.455) 

 

 Louzano et al. (2010) ainda elenca alguns fatores que também tornam, segundo as 

pesquisas, a carreira docente atrativa entre os jovens: 

1. Flexibilidade: A maioria dos professores tem a opção de trabalhar em tempo 
parcial e acomodar outros trabalhos dentro ou fora da escola onde atuam, de 
acordo com suas necessidades pessoais e financeiras; 2. Férias: Os professores 
têm geralmente férias mais longas (e mais frequentes) do que profissionais de 
outras áreas; 3. Taxa de desemprego baixa: Os professores raramente ficam 
desempregados por longos períodos de tempo; 4. Altruísmo: Os professores 
acreditam que podem contribuir para o desenvolvimento social. (p.548) 

 

Vê-se que há uma confluência entre os autores elencados, que corroboram com a 

tese de que as motivações para o ingresso na carreira docente permanecem no campo 

dos valores altruístas e da realização pessoal, estando fortemente ancoradas na imagem 

de si e na experiência cotidiana, a saber: o dom e a vocação, o desejo de ensinar, o amor 

(pelas crianças, pelo outro, pela profissão, pelo saber), a possibilidade de transformação 

social e a necessidade de logo conquistar certa autonomia financeira. Também não se 

pode desconsiderar o fato de que a jornada parcial propiciada pela docência é um dos 

principais atrativos para as mulheres, o que coloca a questão de gênero como um dos 

fatores intervenientes nessas motivações. 
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Em um dos apontamentos das pesquisas de campo da Fundação Carlos Chagas 

(2009) os autores afirmam que: 

 

Chama a atenção que, para os jovens que não se sentem nada atraídos pela 
docência, uma das razões mais citadas como aspecto positivo foi a possibilidade 
de influenciar e/ou transformar a sociedade na qual estão inseridos (15%). Um 
fator que desperta interesse dos alunos, em igual proporção entre os que 
pensaram ou não em ser professor, é a chance de formar e influenciar novas 
gerações (10%). (p.44) 

 

 A docência como possibilidade de escolha entre os jovens estudantes em fase pré-

vestibular, ainda segundo os estudos da Fundação Carlos Chagas (2009) é baixa, apesar 

da afirmação recorrente de que “a sociedade não reconhece a importância do professor" 

(p.42). A indicação do curso escolhido para prestar vestibular entre os entrevistados 

explicita o distanciamento da carreira docente: apenas 2% (31 de 1.501 dos alunos) 

indicaram, como primeira opção de ingresso à faculdade, o curso de Pedagogia ou 

alguma outra licenciatura. 

 

A decadência do magistério é percebida pelas famílias, pelos alunos, pela mídia e 
constatada pelos próprios professores que, desvalorizados socialmente, vêem 
minada sua autoestima. A percepção da docência como profissão menor é 
generalizada e o sentimento de menos valia atinge, até mesmo, os futuros 
professores nos cursos de licenciatura. (GATTI, 2009, p. 206) 

 

 Esse panorama inicial transformou o otimismo que eu possuía no início desse 

estudo em preocupação e para finalizar esta etapa, deixo um pensamento: “Nunca quis 

tanto que as anotações em meu surrado caderninho estivessem erradas”. 

 

1.2 A CRISE NA PROFISSÃO DOCENTE 

 

 Um dos sintomas do fenômeno denominado crise da profissão docente é o 

distanciamento dos jovens pelo interesse em ser professor, portanto precisamos 

compreender o que há (e o que houve) com a carreira no Brasil. 

 É lugar comum que os docentes no Brasil enfrentam diversos tipos de problemas e 

dificuldades diariamente, não só no campo profissional, mas também na parte pessoal em 
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decorrência de ser professor. Gatti e Barreto (2009) afirmam que os problemas não são 

decorrentes da falta de postos de trabalho: 

 

No Brasil, a importância dos professores no cômputo geral dos empregos formais 
não é menor do que nos países avançados. Do total dos empregos registrados em 
2006, 8,4% deles destinavam-se a professores, conforme informa a Rais, sendo 
que, quanto ao volume de emprego, os professores situavam-se no terceiro lugar 
no ranking de subconjuntos de ocupações. (...) em 2006, a Rais registrou 
2.803.761 empregos para professores no Brasil, em todos os níveis de ensino. 
Nada menos que 77% desses empregos – 2.159.269 – são de professores da 
educação básica, a qual compreende a educação infantil, o ensino fundamental e 
o ensino médio. Mas, é o ensino fundamental que provê quase três quartos dos 
postos de trabalho (1.551.160) para professores da educação básica, dada à 
obrigatoriedade desse nível de ensino e o seu grau de universalização no país. O 
ensino médio, por sua vez, contribui com 14,1% e a educação infantil, com apenas 
7,6%. Os demais 23% – 644.492 postos de trabalho – estão no ensino superior 
(16,8%), na educação profissional (5,6%) e na educação especial (0,6%), sendo 
que estes últimos atendem, majoritariamente, crianças e adolescentes na 
educação básica. (p. 17 e 18) 

 

 Alguns autores expõem que a desmotivação e a insatisfação com a profissão estão 

relacionadas diretamente ao retorno financeiro, que é um dos principais fatores que 

desencadearam esta crise, de forma que o baixo valor de sua remuneração que, em 

alguns casos, obriga-os a procurar outras fontes de renda ou até mesmo a abandonar a 

carreira. Esta atividade que antes era vista apenas como uma ocupação fora de casa 

para as mulheres ou como um “bico” hoje é, na maioria dos casos, a principal fonte de 

renda para o sustento desses profissionais (Sousa e Araújo, 2010, p. 160). 

As consequências da baixa remuneração, principalmente na rede pública de ensino 

são evidenciadas no estudo de Soratto e Olivier-Hecekler (2007): 

 

São reclamações de que os salários são baixos e a desvalorização que o trabalho 
do professor sofre com o nível de exigência elevado da função. O fato é que as 
pessoas querem reconhecimento, querem ver seu esforço valorizado. A 
retribuição para o trabalho realizado tem uma dimensão subjetiva divulgada 
através de consideração, status, e uma dimensão objetiva expressada através de 
dinheiro e currículo. Ambas fundamentais para o trabalhador e inclusive do ponto 
de vista emocional atingindo na autoestima, no sentimento de realização 
profissional e na satisfação do professor. (p.73)  
 

  

Este é um fator que repercute concretamente sobre sua vida profissional, pois a 

pauperização social atrelada à baixa remuneração prejudica o acesso aos bens culturais 

– imprescindíveis no trabalho docente e a falta desses bens culturais pode significar 
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comprometimento do trabalho desenvolvido em sala de aula. (GATTI; BARRETTO; 

ANDRÉ, 2011). 

 

A condição de pauperização salarial obriga a maioria dos professores a trabalhar 
em mais de uma escola: trabalham em escolas estaduais, nas municipais e ainda 
nas particulares. Não há um local único e fixo de trabalho. Professores 
especialistas têm essa rotina porque é muito difícil pegar todas as aulas em uma 
única escola e porque o valor da hora-aula é muito baixo. Isto ocorre porque a 
jornada de trabalho, aliada à legislação vigente de atribuição de aulas, faz com 
que mesmo os professores efetivos tenham que conviver com a rotatividade e a 
itinerância. (LOURENCETTI, 2014, p. 16) 

 

Até mesmo o descrédito de sua capacidade profissional é abordado por Sousa e 

Araújo (2010, p. 162) afirmando que os professores primários, por exemplo, formados na 

condição de polivalentes, têm sua capacidade intelectual desconsiderada, principalmente 

quando comparados aos professores unidisciplinares que atuam nas séries 

subsequentes, porque ainda há grande parcela da sociedade acreditando que para atuar 

nas áreas de ensino infantil e fundamental não seria preciso o docente saber muito sobre 

aquilo que ele ensina. 

 

(...) dentro do magistério a questão da identidade sempre sofreu as injunções 
decorrentes de uma certa fragilidade, própria de um grupo cuja função não parece 
tão específica aos olhos da sociedade, especialmente no caso dos professores do 
ensino elementar, a ponto de levar certos adultos pensarem que qualquer um 
deles pode exercê-la. O grande número de pessoas que a exercem, com 
diferentes qualificações (e até sem nenhuma especificamente), também concorre 
para essa fragilidade, assim como o crescente número de mulheres, o que alguns 
autores consideram um traço das ocupações mais fracas, ou, no máximo, 
semiprofissões. (LÜDKE e BOING, 2004, p.1168-1169) 

 

Sousa e Araújo (2010) ainda observam que ainda se tratando da questão da 

desvalorização salarial perante aos professores é fator de motivação a continuidade na 

qualificação docente e profissional para futuramente contarem com maiores rendimentos 

salariais. 

 

(...) as queixas de muitos professores primários estão voltadas para suas 
condições de trabalho e principalmente para seu salário. Nestes casos, é na 
tentativa de melhorar sua situação que eles prosseguem com sua formação, 
visando mudar de cargo e assim ascender profissional e financeiramente. Essa 
atitude, no entanto, reforça a ideia de que um profissional bem qualificado, com 
uma gama de títulos, estaria perdendo tempo e dinheiro se ainda optasse por 
exercer sua prática docente nas salas de aula da educação básica, pois seu 
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esforço não seria recompensado e ele não utilizaria boa parte do conhecimento 
adquirido. (p. 163) 

 

Porém, Gatti e Barreto (2009, p. 244) afirmam que a qualificação em alguns casos 

não necessariamente implica em acréscimo de remuneração imediata 

 

(...) embora a legislação em nível nacional colocasse a avaliação de desempenho 
como fator de progressão, praticamente este fator não foi encontrado nos planos 
de carreira. Atividades de formação continuada são consideradas em poucos 
casos (15%). A Resolução nº. 3/97 do CNE, que trata da formulação dos planos 
de carreira do magistério, além dos aspectos apontados, propunha que na 
progressão da carreira fossem feitas e consideradas “avaliações periódicas de 
aferição de conhecimentos na área curricular em que o professor exerça a 
docência e de conhecimentos pedagógicos”. Esta proposta não foi considerada 
em 89% dos planos examinados, e nos restantes 11% não se obteve informação 
sobre a implementação deste quesito, exceto para dois estados. 

 

Ainda no campo das questões “desmotivacionais” a indisciplina dos alunos e as 

condições de trabalho também são outros fatores que compõe a crise da profissão 

docente no cenário atual, como afirmam Sousa e Araújo (2010, p. 164) 

 

Uma dificuldade com a qual os professores se deparam em sala de aula é o 
comportamento dos alunos que, em muitos casos, desestimula o interesse e 
vontade que ele tem de se dedicar cada vez mais a sua prática profissional. 
Quando o professor não sabe lidar com a turma e manter a situação sob controle, 
a indisciplina dos alunos acaba se tornando mais um obstáculo para que ele 
consiga pôr em prática todas as suas atividades planejadas. Este problema, 
juntamente com os limites impostos pela direção, abordados anteriormente, 
impedem que o professor desenvolva novos projetos e utilize mais sua criatividade 
ao desempenhar sua prática. 

 

 As condições não favoráveis de trabalho em algumas unidades escolares também 

são fatores que “contribuem” para a crise docente brasileira, sendo que inúmeros fatores 

partem das fragilidades das estruturas físicas, materiais e também dos recursos humanos 

disponíveis nos ambientes de trabalho nas instituições escolares, tais como: o excesso de 

trabalho cada vez mais burocrático que se impõe ao professor e que poderia ser 

desenvolvida perfeitamente pela equipe técnico-administrativa, o salário baixo, a pressão 

de gestores sobre o cumprimento de toda ordem de obrigações que chegam em múltiplas 

instâncias (preenchimento de diários de classe, relatórios individuais de aluno, e, nesse 

sentido, ressaltamos as classes numerosas de 45 a 50 alunos, os projetos, as 

observações indisciplinares e da falta de cumprimentos de deveres por parte do aluno 
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etc.), violência (basta ver as últimas reportagens noticiadas pelos jornais), demandas de 

pais de alunos, bombardeios de informações, desgastes físicos e, principalmente, a falta 

de reconhecimento de seu trabalho na esfera social (Souza, 2011). 

 Neste cenário pouco atrativo e motivador a decadência da profissão docente é 

percebida pelas famílias, pelos alunos, pela mídia e constatada pelos próprios 

professores que, desvalorizados socialmente, veem minada sua autoestima. A percepção 

da docência como profissão menor é generalizada, e o sentimento de menos-valia atinge, 

inclusive, os futuros professores nos cursos de licenciatura. Os salários pouco atraentes e 

a falta de horizontes promissores na carreira docente interferem na representação social 

da profissão e, consequentemente, nas escolhas profissionais dos jovens pela profissão 

de professor (Souto e Paiva, 2013). Em 20% dos casos, a família não apoia a decisão 

quanto à escolha profissional justamente por considerar uma carreira desvalorizada, 

desgastante e sem retorno financeiro compatível com o esforço empreendido. Algumas 

dessas respostas podem ser sintetizadas pela expressão “profissão desvalorizada”. 

(Duran, 2010, p. 50)  

 

A remuneração depende, também, do prestígio da profissão, o que está 
intimamente ligado ao perfil do usuário. No caso do Brasil, a elite não coloca os 
filhos na escola pública; mesmo os professores, coordenadores pedagógicos e 
diretores de escola, sempre que possível, evitam matricular os filhos em escolas 
públicas. (PINTO, 2009, p.59) 

 

As dificuldades encontradas pelos professores para lidar com a massificação do 

ensino; com os problemas de indisciplina e violência de todos os tipos; com a falta de 

sentido da escolarização para os alunos; com a introdução de novas tecnologias de 

ensino, aliadas à precarização do trabalho docente e aos baixos salários, concorrem para 

o abandono da profissão e explicam a decrescente atratividade da carreira na percepção 

dos jovens e dos próprios professores. 

O discurso de alguns docentes questionados nestes estudos corrobora com as 

perspectivas futuras acerca da profissão, mas também expõem alguns pontos positivos 

no relatório da Fundação Carlos Chagas (2009), onde os estudos de Valle (2006) são 

citados, afirmando que:  
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(...) os professores interrogados, na sua maioria, se veem como “agente de 
transformação social” e procuram orientar-se segundo algumas circunstâncias 
conjunturais, que combinam valores de natureza intrínseca (claramente 
privilegiados nas lógicas de integração e de profissionalização) com valores 
exógenos, estes relacionados, sobretudo com o dever comunitário, o valor social. 
A autora também analisou as expectativas dos professores diante da possibilidade 
de exercer outra profissão e verificou que, mais de dois terços, se diziam 
satisfeitos e não pretendiam abandonar a docência e um terço estaria pronto a 
deixar o magistério se tivesse outra oportunidade profissional. Algumas 
características da profissão motivaram esses professores a escolher o magistério: 
o fato de ser uma profissão “adequada e desejável” às mulheres, horários 
flexíveis, liberdade de ação na sala de aula, a estabilidade, as perspectivas que 
proporciona (“É um mercado em expansão”), as facilidades de acesso (baixas 
exigências de formação) e, principalmente, seu prestígio em relação às ocupações 
manuais (com afirmações como: “O ensino ainda é valorizado”, “Os salários 
continuam atraentes se compararmos com outras profissões”). (p.10) 

 

Diante de todas estas questões elencadas consideramos que a atratividade da 

carreira docente no Brasil é baixa e os motivos deste cenário podem ser resumidos da 

seguinte maneira: “representações do trabalho docente como uma atividade pouco 

atrativa, social e financeiramente desvalorizada, e a percepção de que “qualquer um pode 

ser professor”, não sendo necessário se especializar. Além disso, é forte a representação 

da docência como dom e vocação” (CERICATO, 2016, p. 284). 

 Para alguns autores a remuneração do professor seria o início da mudança desse 

quadro, pois “não há outra saída que não seja traçar uma estratégia de valorização dos 

professores. E não existe valorização de uma profissão sem salários atraentes, que 

estimulem os melhores alunos do ensino médio a optar pela carreira” Pinto (2009, p.60). 

E a partir deste cenário nada animador que outra crise se estabeleceu: A crise das 

licenciaturas. 

 

1.3 A CRISE NAS LICENCIATURAS 

 

 Se para os mais jovens, mediante ao que foi exposto no capítulo anterior acerca da 

profissão docente, faltam motivações para querer ser professor, a pesquisa sobre os 

aspectos e argumentos que os afastam das licenciaturas é, definitivamente, mais extensa 

e na mesma proporção, para nós que trabalhamos e nos importamos com educação do 

país, muito mais preocupante. 
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 Os resultados apresentados nas inúmeras pesquisas sobre as licenciaturas no 

Brasil são quase unânimes em um ponto crucial e, portanto, sacramentamos que a 

situação já está definida: a crise não é algo eminente, é uma realidade. 

A crise nas licenciaturas e na profissão docente é determinada de forma 

multifatorial, a saber: a crescente desvalorização, descompromisso e descaso do poder 

público em relação à profissão docente da profissão, a crescente violência contra o 

professor (e muito noticiada pela mídia, tal qual em 21/08/2017 quando o site de notícias 

“Globo.com” destacou a seguinte matéria em sua página inicial: “Professora é agredida 

por aluno após expulsá-lo de sala” e em 17/09/2017 no caderno de “Educação” da Folha 

de São Paulo “SP tem quase 2 professores agredidos ao dia; ataque vai de soco a 

cadeirada”)2, desprestígio profissional, falta de condições de trabalho, desinteresse dos 

alunos, baixos salários etc. 

 

(...) a “profissão” docente exibe, mesmo aos olhos do observador comum, sinais 
evidentes de precarização, visíveis pela simples comparação com datas 
passadas. À parte a nostalgia, que em geral valoriza mais o que já passou (“a 
minha escola”, “a minha professora” ...), não é difícil constatar a perda de 
prestígio, de poder aquisitivo, de condições de vida e sobretudo de respeito e 
satisfação no exercício do magistério hoje. Todas as vezes que nos lastimamos ao 
constatar o “declínio da profissão docente” acabamos por nos voltar, em última 
instância, ao fator econômico, que se encontra na base do processo de 
decadência do magistério. (LÜDKE E BOING, 2004, p.1160) 

 

Em 2009 a Fundação Carlos Chagas publicou o relatório preliminar de uma 

pesquisa sobre a “atratividade da carreira docente” (realizada junto a diversos alunos 

concluintes do Ensino Médio das redes pública e privada). Esse estudo comprovou que a 

docência, de fato, não é uma opção de carreira dos jovens e diferentemente dos países 

de alto desempenho, o Brasil atrai indivíduos com baixo rendimento acadêmico e com 

perfil socioeconômico mais baixo para programas de formação de professores, ou seja, os 

jovens que hoje desejam ser professor não são aqueles com melhores resultados em 

                                                           
2 Notícias nos sites Globo.com https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/professora-agredida-por-

aluno-apos-expulsa-lo-de-sala-dilacerada-21730771 acesso em 16 de setembro de 2017 e Folha de São 

Paulo http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/09/1919146-sp-tem-quase-2-professores-agredidos-ao-

dia-ataque-vai-de-soco-a-cadeirada.shtml acesso em 16 de setembro de 2017. 
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provas e concursos de diversas categorias, corroborando com esta teoria de Louzano et 

al (2010) que analisa os dados de sua pesquisa afirmando que: 

 

...os dados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos permitem analisar 
aqueles que pretendem cursar algum curso superior que prepare para o 
magistério. O Enem é um exame feito por estudantes que terminam (ou estão 
prestes a concluir) o ensino médio e que pretendem ingressar numa universidade. 
Além de serem testado no conhecimento das disciplinas básicas, os alunos que 
participaram do Enem em 2005 responderam a perguntas sobre suas condições 
socioeconômicas, seu background familiar, e seus futuros planos de carreira. Os 
resultados, apresentados na figura 3, mostram que 11% de todos os alunos que 
fizeram o exame estavam interessados em se tornar professores do ensino 
fundamental ou médio. Entre esses, apenas 5% estavam entre os 20% dos 
estudantes com melhor desempenho, e 16% estavam entre os 20% com pior 
desempenho. Isso significa que apenas 10% dos interessados na carreira docente 
estão entre os melhores alunos do ensino médio do país. Por outro lado, cerca de 
um terço dos estudantes interessados na carreira docente estão entre os piores 
em sua coorte. Vale ressaltar que na Finlândia os professores estão entre os 10% 
melhores alunos da coorte. Estes dados sugerem que a carreira docente no Brasil 
parece atrair uma porcentagem elevada de estudantes menos qualificados. 
(p.551) 

 

Segundo Bahia e Souza (2017) essa conjuntura impacta diretamente na formação 

de novos licenciados e para constatarmos isso basta observar a retração das matrículas 

de alunos nas diferentes licenciaturas de diversas Instituições de Ensino Superior (IES) do 

país, quer pelo número reduzido de inscrições nos vestibulares, quer pelo número de 

desistentes e/ou trancamento de matrículas nesses cursos. 

Aranha e Souza (2013) analisam dados de uma pesquisa que ilustram bem o 

cenário de retração e falta de atratividade pelos cursos de licenciatura, mesmo em 

grandes universidades públicas: 

 

(...) um indicador preocupante dessa baixa atratividade está expresso na relação 
candidato/vaga dos últimos 14 vestibulares da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) (2000-2013), o que parece estar longe de ser uma situação 
exclusiva desta Universidade. Em 2000, dos 17 cursos mais concorridos, seis 
formavam professores. Nos vestibulares 2012 e 2013, não houve um único curso 
de licenciatura entre os 15 mais concorridos. Mantida essa tendência, em três ou 
cinco anos não teremos candidatos aos cursos de licenciatura. Cursos como 
Ciências Biológicas, Educação Física, Geografia, História, Letras, Matemática e 
Pedagogia, que eram disputados numa correlação de 12 a 30 candidatos por 
vaga, há dez anos, para 2012 contaram, respectivamente, com 3,5; 2,1; 1,6; 4,8; 
1,4; 2,9; e 3,0 candidatos para cada vaga. Situação semelhante aconteceu no 
vestibular 2013, com queda ainda mais acentuada em alguns desses cursos. 
Mesmo considerando que houve aumento do número de vagas em alguns deles, 
redução da concorrência em outros cursos que não os de licenciatura e que caiu 
de 18 para 9 a média geral da relação candidato/vaga na Universidade, a 
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generalizada queda da concorrência nos cursos de licenciatura é forte indício do 
crescente desinteresse pela docência atualmente. Além dessa diminuição da 
procura por seus cursos de licenciatura, a despeito do aumento do número de 
vagas, a UFMG forma hoje metade dos professores que formava dez anos atrás. 
(p.79) 

 

E segundo Pereira (2011) estudos de 1996 já indicavam que a crise não é 

novidade, de forma que mais de 20 anos atrás as licenciaturas já mostravam sinais de 

enfraquecimento: 

 

Por meio de uma pesquisa realizada em uma universidade federal do sudeste do 
Brasil e concluída em 1996, constatamos que nove dos dez cursos considerados 
de “menor prestígio” na universidade ofereciam a modalidade licenciatura e eram 
responsáveis pela formação de professores. Notou-se também que nenhum curso 
com opção para a licenciatura estava listado entre aqueles de “maior prestígio”. 
Apesar de um número relativamente grande de matrículas (em torno de 20%), o 
número de graduados em licenciatura, ou seja, daqueles que efetivamente se 
formaram “professor”, foi pequeno (...) As taxas médias de evasão nos cursos com 
modalidade licenciatura eram altíssimas, constituindo-se nas maiores da 
universidade (Tabela 2). Os percentuais mais elevados foram encontrados nos 
cursos de Química (78%), Física (72%), Filosofia, Matemática e Geografia (69% 
cada). Esses índices estavam bem acima daqueles apresentados por outros 
cursos da universidade, como Medicina, Odontologia (3% cada) e Arquitetura 
(14%). (p. 38 e 39) 

 

A crise nas licenciaturas também abrange a própria qualidade e formação dos 

professores em diversas esferas, como explicitam os dados do Censo 2007 apresentados 

por Bahia e Souza (2017): 

 

(...) um outro dado importante levantado pelo Censo de 2007 é o baixo percentual 
de professores com formação inicial específica na disciplina que lecionam no 
ensino médio. A situação mais crítica de professores atuando em disciplinas 
específicas sem adequação de sua formação inicial ocorre nas ciências exatas. 
Na disciplina de Física, apenas 25,2% dos docentes em atuação têm licenciatura 
na disciplina ministrada; na de Química esse percentual é de 38,2%. (p.14 e 15) 

 

Nas considerações finais da ampla pesquisa realizada pela Fundação Carlos 

Chagas (2009) se afirma que não há dúvidas de que para atrair indivíduos mais 

qualificados para a carreira docente devemos melhorar os incentivos salariais e o status 

social da profissão. Lüdke e Boing (2004) indicam que com relação ao salário, é sempre 

chocante a comparação da nossa situação com o que ocorre em outros países, onde, 

além de mais dignos, os salários não apresentam a disparidade entre os níveis de ensino 

e regiões do país, como acontece aqui. 
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Em contraponto ao pensamento de Lüdke e Boing o relatório da Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE (2006) apud Tartuce, Nunes & 

Almeida (2010) em pesquisa realizada em 25 países3 mostra que, nos últimos vinte anos, 

na maioria deles, os vencimentos dos professores diminuíram em comparação a outras 

ocupações que exigem os mesmos níveis de educação e formação, não sendo 

exatamente uma exclusividade brasileira vivenciar este tipo de situação. Além disso, em 

70% desses países, o estudo concluiu que são necessários pelo menos vinte anos para o 

professor mudar de base na escala salarial o que é muito tempo, em relação a outras 

profissões. 

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pelo 

Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) em 2013 apontam uma diferença enorme entre 

a base salarial de professores e de outras profissões que exigem o mesmo nível de 

formação acadêmica.  

Para efeito de comparação os rendimentos médios dos professores (graduados) 

por nível de ensino são:  

 

• Professores de educação infantil: R$ 1.833,00; 

• Professores de ensino fundamental I: R$ 2.240,00;  

• Professores de ensino fundamental II: R$ 2.391,00;  

• Professores de ensino médio: R$ 2.720,00; 

• Professores do ensino superior: R$ 4.467,00. 

 

As outras profissões na pesquisa do PNAD (2013) resultaram nas seguintes 

médias salariais:  

 

• Enfermeiros: R$ 2.732,00;  

• Jornalistas: R$ 3.050,00; 

                                                           
3 O relatório em questão é resultado de uma pesquisa realizada ao longo de 2002-2004. O projeto envolveu 
a elaboração de relatórios nacionais de background, visitas a alguns países feitas por equipes externas de 
acompanhamento, coleta de dados, pesquisas sobre questões específicas e workshops. Participaram 25 
países: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá (Quebec), Chile, Coréia do Sul, Dinamarca, 
Eslováquia, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Israel, Itália, Japão, 
Reino Unido, Suécia e Suíça 
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• Administradores: R$ 4.2984,00;  

• Psicólogos: R$ 4.709,00;  

• Advogados: R$ 4.887,00; 

• Engenheiros Civis: R$ 6.234,00; 

• Médicos: R$ 8.211,00. 

 

Um estudo da OCDE (2016) intitulado “Um Olhar sobre a Educação”, revela que os 

salários de professores universitários de instituições federais públicas no Brasil estão 

entre US$ 40 mil e cerca de US$ 76 mil por ano (de R$ 133,7 mil a R$ 254 mil)4 e são 

comparados aos rendimentos dos professores dos países nórdicos. 

 Além da diferença significativa de média salarial em comparação com outras 

profissões um estudo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) (2003) aponta que as condições de estrutura das unidades escolares e as 

médias salariais também diferem por região, como já também ilustrado nas pesquisas de 

Lüdke e Boing (2004). 

 

(...) as condições que o professor encontra para realizar o seu ofício em uma 
escola pública são piores que aquelas encontradas na rede privada, muito embora 
essas últimas também deixem muito a desejar, assim como o fato de possuir um 
bem ou serviço não assegura a sua utilização já que é muito comum encontrarmos 
em escolas públicas ou privadas bibliotecas e laboratórios pouco utilizados. As 
discrepâncias entre as redes aparecem também entre regiões. Assim, enquanto 
na Região Sul 78% das funções docentes atuam em escolas públicas que 
possuem biblioteca, 34% que possuem laboratórios informática e 38% laboratórios 
de ciências, na Região Nordeste esses índices são de, respectivamente, 34%, 
12% e 6%. (INEP, 2003, p.46) 

 

Nos grupos de discussão da pesquisa de Tartuce, Nunes & Almeida (2010) é 

patente a concepção de que o professor é, em geral, mal remunerado e desprestigiado, e 

daí advém boa parte dos problemas enfrentados na contemporaneidade pela profissão, 

como a insatisfação dos que já estão inseridos no campo da docência e a rejeição 

daqueles que ainda estão na iminência de se inserir no mercado de trabalho. Os relatos 

                                                           
4 Veja mais em https://educacao.uol.com.br/noticias/bbc/2016/09/15/professor-universitario-no-brasil-tem-
salario-de-pais-nordico-diz-ocde.htm?cmpid=copiaecola 
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revelam que a docência não é uma profissão fácil: há um nível de exigência de formação 

e envolvimento pessoal que não justifica a desvalorização a que está sujeita no momento. 

Parte da pesquisa da Fundação Carlos Chagas (2009) explicita a visão dos jovens 

em relação ao desprestígio financeiro e social em relação à profissão docente, colocando 

a questão salarial como segundo fator mais citado para não escolher o magistério (25%). 

O fator social é o primeiro motivo.  

Para alunos que já pensaram em ser professor, a baixa remuneração (40%) aliada 

à desvalorização social que a imagem do professor carrega (17%) e ao possível 

desrespeito e desinteresse dos alunos (17%) parecem ser os fatores de maior 

desestímulo à opção pela docência. 

A percepção dos alunos em relação ao custo/benefício é explicitada no referido 

estudo, de forma diversos pontos são colocados, tais como: “Salários baixos e 

principalmente a falta de reconhecimento”, “Na maioria das vezes não é respeitada pelos 

alunos e só tem dor de cabeça”, “Ganha pouco e trabalha muito”. São aspectos 

relevantes que devem contribuir para que esses jovens desistam de seguir a carreira 

docente mesmo tendo, em algum momento, encontrado motivação e tido o desejo de 

abraçá-la. 

 Portanto, a crise na procura pelas licenciaturas é um reflexo óbvio do desprestígio 

em diversas esferas à profissão docente em nosso país. Grande parte dos jovens, 

perante às pesquisas e análises elencadas, não consideram ser professor, quando há 

esta possibilidade de escolha ainda no ensino médio de forma que Gomes e De Paula 

(2012, p. 128) afirmam que inclusive em suas pesquisas "apenas 29,41% dos professores 

entrevistados indicam como profissão professor", ou seja, mesmo quando questionados 

pelos próprios alunos grande parte dos professores não sugerem a carreira docente como 

possibilidade diante das dificuldades e do cenário atual.  

 

(...) mais do que estimular a criação de novas licenciaturas, em especial na rede 
privada de ensino, o que cabe ao governo fazer é estimular o preenchimento de 
todas as vagas da rede pública, o que pode ser feito através de bolsas de estudo 
com valores atraentes (associadas ao compromisso de futuro exercício do 
magistério) e zelar para que boa parte dos ingressantes conclua seu curso com 
sucesso. (PINTO, 2014, p.9) 
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 “Pior” ainda se em cada licenciatura houvesse a possibilidade também da atuação 

como bacharel, como é o caso da Educação Física; ou seja, há uma “concorrência” direta 

de interesse dentro da própria área... e a preocupação inicial de motivar discentes do 

curso para atuar junto à educação básica, aumentou, assim como a necessidade de 

compreender mais profundamente as leis e diretrizes que regem a atividade de 

professores e profissionais de Educação Física no Brasil, suas diferenças e semelhanças 

salariais e até mesmo a questão social das ocupações. 
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CAPÍTULO 2 

Prof. Diego Melo de Abreu explicando os benefícios de uma alimentação saudável aos alunos e alunas das 

escolas estaduais participantes do II Encontro PIBID da Educação Física. Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

O PROFISSIONAL E O PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
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No primeiro capítulo desta dissertação verificamos que efetivamente a crise na 

profissão docente e nas próprias licenciaturas é uma questão grave e estabelecida no 

cenário nacional. As condições de trabalho do professor nem sempre são as melhores ou 

ideais, a remuneração fica aquém de diversas profissões e consequentemente a 

atratividade da carreira docente junto aos jovens é baixa e, sinteticamente, podemos 

elencar alguns fatores que contribuem para este cenário: 

 

Os estudantes atribuem às condições financeiras e sociais da profissão docente a 
recusa em ser professor. Entre as principais ideias discutidas, é patente a 
concepção de que esse profissional é, em geral, mal remunerado e 
desprestigiado, e daí advém boa parte dos problemas enfrentados na 
contemporaneidade pela profissão, como a insatisfação dos que já estão inseridos 
no campo da docência e a rejeição daqueles que ainda estão na iminência de se 
inserir no mercado de trabalho. Os relatos revelam que a docência não é uma 
profissão fácil: há um nível de exigência de formação e envolvimento pessoal que 
não justifica a desvalorização a que está sujeita no momento. Resumidamente, as 
justificativas para essa rejeição podem estar associadas às seguintes ideias: 1. O 
professor é mal remunerado; 2. As condições de trabalho do professor são ruins; 
3. O enfrentamento de situação com os alunos está cada vez mais difícil; 4. A 
profissão de professor não tem reconhecimento social. (FCC, 2009, p. 52) 

  

 Na licenciatura em Educação Física, como se já não bastassem todos os motivos 

elencados acima, também existe a concorrência direta dentro da própria área, com o 

crescimento constante na área de bacharelado em Educação Física, o que faz deste caso 

em específico um grande desafio na formação, motivação e captação de novos 

professores para a atuação em escolas de educação básica. 

Neste capítulo abordaremos as características e diferenças entre os cursos de 

licenciatura e bacharel para posteriormente discorrermos sobre o mercado de trabalho 

para os profissionais e professores de Educação Física, com a intenção de analisar 

estudos e dados que nos permitam traçar um panorama da atual situação dos fatos. 

Em tempo, o neologismo educador físico, muito divulgado atualmente na mídia e 

redes sociais, não é sequer uma profissão, visto que não consta nos registros da CBO – 

Classificação Brasileira de Ocupação -, e o uso de tal denominação também é criticada 

publicamente pelo Conselho Regional de Educação Física (CREF): 

 

Não é aconselhável utilizar a expressão Educador Físico, pois ninguém educa o 
físico. Não existe a expressão “educador físico” na legislação do Ministério da 
Educação, no Código Brasileiro de Ocupações, nas publicações do Conselho 
Federal de Educação Física e nas demais publicações oficiais como leis, decretos, 
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resoluções e portarias. A expressão “educador físico” é um neologismo errôneo e 
deve ser evitado. (CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA, 2017)5 

 

2.1 LICENCIATURA E BACHARELADO NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Se atualmente a crise nas licenciaturas é preocupante, no caso das licenciaturas 

do curso de Educação Física a situação possui um agravante, pois dentro da própria área 

existe a segmentação da profissão, pois de um lado temos o profissional de Educação 

Física, que possui o título de bacharel, e de outro o professor de Educação Física, 

atividades com objetivos, atuações e inclusives órgãos reguladores distintos, como 

explica em sua publicação o Conselho Regional de Educação Física6 – CREF : 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Educação 
Física, o curso de licenciatura em Educação Física passou a formar Profissionais 
exclusivamente para a Educação Básica, ou seja, para atuar nas escolas de 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental e Médio, bem como para 
desempenhar atividades de planejamento, coordenação e supervisão de 
atividades pedagógicas do sistema formal de ensino. Desta forma, o Profissional 
licenciado que desejar atuar fora do ambiente escolar, deverá cursar o 
Bacharelado em Educação Física. O licenciado poderá também atuar em 
pesquisas relacionadas ao ensino e suas interfaces com outras áreas de estudo. 
Entretanto, os licenciados não podem atuar em academias, clubes e outros 
espaços não escolares. (CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA, 2014) 

 

A Educação Física no Brasil é uma construção antiga que teve início quando os 

primeiros grupos de colonos, imigrantes e militares, em diferentes partes do país, 

começaram a se estruturar em atividades afins, buscando o lazer, a formação corporal ou 

a disciplina. A partir da promoção de jogos, exercícios físicos, atividades recreativas e 

competições atléticas organizou-se um conjunto de conhecimentos imprescindíveis para o 

exercício da ocupação, ofício, profissão (DE SOUZA NETO et al, 2008). 

Ainda de acordo com as pesquisas dos professores DE SOUZA NETO et al. (2008) 

no período entre 1932 a 1945 (correspondente à Era Vargas), a Educação Física 

estruturou-se profissionalmente na luta pelo seu espaço na sociedade sendo que a 

                                                           
5 Disponível em http://www.cref14.org.br/visualizar_resposta.php?id=50 acesso em 12 de outubro de 2017. 
6 O Sistema CONFEF/CREF registra os Profissionais de Educação Física e as pessoas jurídicas 
prestadoras de serviços na área da atividade física e desportivas e similares. Também regula, regulamenta, 
fiscaliza e orienta o exercício profissional, além de defender os interesses da sociedade em relação aos 
serviços prestados pelo Profissional de Educação Física e pelas pessoas jurídicas nas áreas de atividades 
físicas, desportivas e similares. 
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Constituição de 1937 tornou a Educação Física obrigatória nas escolas, fazendo surgir 

outras reivindicações especialmente relacionadas à profissão, como, por exemplo, a 

exigência de um currículo mínimo para a graduação. Essa conquista deu-se em 1939, por 

meio do decreto-lei número 1.212 que criou a Escola Nacional de Educação Física e 

Desportos e estabeleceu as diretrizes para a formação profissional. 

 

Art. 1º Fica criada, na Universidade do Brasil, a Escola Nacional de Educação 
Física e Desportos, que terá por finalidade: 
a) formar pessoal técnico em Educação Física e desportos; 
b) imprimir ao ensino da Educação Física e dos desportos, em todo o país, 
unidade teórica e prática: 
c) difundir, de modo geral, conhecimentos relativos à Educação Física e aos 
desportos; 
d) realizar pesquisas sobre a Educação Física e os desportos, indicando os 
métodos mais adequados à sua prática no país. 
(BRASIL, 1939) 

 

Uma das mais importantes e significativas mudanças na Educação Física brasileira 

deu-se com a publicação da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 que em sua 

redação estabelecia “Será obrigatória a prática da Educação Física em todos os níveis e 

ramos de escolarização, com predominância esportiva no ensino superior". 

Os anos 70 foram o auge para a Educação Física nesse formato tecno-desportivo; 

nessa época, a expansão e massificação dos cursos superiores de formação de 

professores para o trabalho com a Educação Física no ambiente escolar é evidente. 

Porém, assim como a Educação Física escolar estava destituída de seu real sentido 

educacional, também os cursos superiores de formação estavam afetados pelos 

interesses governamentais, levando a Educação Física, anos mais tarde a uma “crise 

existencial” (SOARES et. al, 1992, apud METZNER & RODRIGUES, 2011). 

No fim dos anos 70 a Educação Física brasileira sofreu grande pressão para 

mudanças drásticas em sua estrutura, pois além dos brasileiros doutorados no exterior, 

colaboraram para o surgimento de novas ideias, reflexões e propostas metodológicas na 

Educação Física brasileira a criação dos primeiros cursos de pós-graduação em outras 

áreas, sobretudo das ciências humanas, o aumento do número de publicações 

especializadas e a realização de vários congressos, encontros, seminários e cursos na 

área. (DAÓLIO, 1998, p.44) 
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A década de 80 se caracteriza pela transformação da Educação Física dentro do 
âmbito pedagógico, através do surgimento das propostas e tendências 
renovadoras, do debate acadêmico e das reflexões que diversos pesquisadores 
dessa década se envolveram. Esse cenário transcende os anos e entra na década 
de 90 com muita força, prosseguindo até os dias de hoje, no século XXI. Abrindo 
as portas para uma discussão também no âmbito da política educacional. Nesse 
contexto, a maior conquista foi a reformulação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei nº. 9.394/96, que aponta a Educação Física como um 
componente curricular da Educação Básica colocando-a em um mesmo patamar 
de qualquer outra área de conhecimento existente no currículo escolar. 
(METZNER & RODRIGUES, 2011)  

 

Em 1987 publica-se a Resolução CFE n° 03/88 (Anexo 1), instituindo os mínimos 

de conteúdo e duração a serem observados nos cursos de graduação em Educação 

Física (Bacharelado e/ou Licenciatura Plena). Em 1996 ficam estabelecidas as diretrizes e 

bases da educação nacional, com a promulgação da Lei Federal n° 9.394/96 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN. 

Com a publicação da Lei Federal n° 9.696/98, no ano de 1998, regulamenta-se a 

Profissão de Educação Física e criam-se o Conselho Federal e os Conselhos Regionais 

de Educação Física. Em 2002, instituem-se as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, 

de graduação plena, por meio da Resolução CNE/CP n° 1/2002. Neste mesmo ano, com 

a publicação da Resolução CNE/CP n° 2/2002, estabelece-se a duração e a carga horária 

dos cursos de licenciatura, de graduação plena e de Formação de Professores da 

Educação Básica em nível superior. 

Em março de 2004, por meio da Resolução CNE/CES n° 7/2004, instituem-se as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física, em 

nível superior de graduação, que descreve a Educação Física como uma área de 

conhecimento e de intervenção acadêmico-profissional que tem como objeto de estudo e 

de aplicação o movimento humano, com foco nas diferentes formas e modalidades do 

exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, da luta/arte marcial, da dança, nas 

perspectivas da prevenção de problemas de agravo da saúde, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, da formação cultural, da educação e da reeducação motora, do 

rendimento físico-esportivo, do lazer, da gestão de empreendimentos relacionados às 

atividades físicas, recreativas e esportivas, além de outros campos que oportunizem ou 

venham a oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e esportivas. 
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Em agosto deste mesmo ano, o Conselho Pleno do Conselho Nacional de 

Educação - CNE, por meio da Resolução CNE/CP n° 2/2004, altera o prazo previsto no 

art. 15 da Resolução CNE/CP n° 1/2002, para que as instituições viessem a se adaptar às 

novas diretrizes estabelecidas pela mesma. 

Em 2005 o Conselho Pleno do CNE altera novamente o art. 15 da Resolução 

CNE/CP n° 1/2002, por meio da Resolução CNE/CP n° 1/2005 e por fim, em 2009, a 

Resolução CNE/CES n° 4/2009 institui a carga horária mínima e os procedimentos 

relativos à integralização e duração de alguns cursos de graduação, bacharelados, na 

modalidade presencial, dentre eles o de Educação Física, de forma que com a Lei n° 

9.394/96 (LDB), estabeleceu-se que a formação de docentes para atuar na educação 

básica em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

Universidades e Institutos Superiores de Educação, portanto os cursos de 

Bacharelado/Licenciatura Plena puderam ser ofertados conjuntamente, de forma regular, 

até 15/10/2005, sendo lícito afirmar que apenas os alunos ingressantes até essa data nos 

cursos de Educação Física estavam aptos a obter a graduação de "bacharel e licenciado 

em Educação Física". A partir dessa data, os cursos de Licenciatura em Educação Física 

e Bacharelado em Educação Física passaram a representar graduações diferentes. 

E deste modo fica claro que tradicionalmente a formação e a entrada no curso de 

Educação Física eram realizadas principalmente pela licenciatura, porém com a mudança 

nas leis e a ascensão de profissões exercidas pelo bacharel nos últimos 15 anos, como 

por exemplo a de recreadores ou personal training impulsionadas principalmente pela 

difusão na grande mídia, de princípios que vinculam a saúde ou a estética corporal ao 

preparo físico, a procura e interesse pela área cresceram muito, principalmente após as 

últimas diretrizes estabelecidas pelo CNE e o próprio cenário do esporte e da educação 

brasileira. 

Atualmente grande parte dos cursos de Educação Física oferecem os cursos de 

Bacharelado e Licenciatura, sendo que grande parte das instituições, incluindo a 

Universidade foco da pesquisa, tem como modo de entrada no curso o Bacharelado (3 

anos) para, posteriormente, caso o discente queira, fazer uma complementação de 

geralmente dois semestres para obter o diploma da Licenciatura.  
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Essa realidade, além de composta por processos históricos e ideológicos dentro da 

Educação Física, já é uma consequência de todo o quadro que provoca a crise nas 

licenciaturas em geral, conforme indica a entrada no curso pelo Bacharelado e o maior 

interesse pelas temáticas do bacharel por parte dos discentes ingressantes, tais como: 

preparação física, direção de equipes desportivas, atuação com musculação, variantes do 

mundo fitness etc. 

A compreensão deste fator de divisão no curso de Educação Física torna-se mais 

evidente analisando os documentos da união, citados brevemente neste capítulo e que 

legislam sobre as diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV da Constituição 

Federal), portanto o Ministério da Educação – MEC e o CNE estabeleceram duas 

formações distintas para os cursos superiores de Educação Física: licenciatura e 

bacharelado. Tais modalidades de formação, como já explicitado nas leis apresentadas 

anteriormente, são específicas, com aprendizagens, áreas de conhecimento e habilidades 

diferentes, ensejando em intervenções profissionais diversas, que não se confundem.  

Dessa forma, oficialmente, uma das possibilidades de saída dos cursos superiores 

é como bacharel em Educação Física, especificamente tratado na Resolução CNE 

7/2004, e ainda a possibilidade de saída com duas formações, bacharel e licenciado, 

regulada pelo CNE por meio da Resolução 1, de 18 de fevereiro de 2002. 

Consequentemente constata-se: 

1 - Ambos os cursos são em nível superior de graduação plena. 

2 - Ambos oferecem conhecimento e habilidades distintas 

3 - Ambos ensejam intervenções profissionais distintas e específicas, por 

conseguintes habilitações diferenciadas e impeditivas uma em relação à outra: E.F. 20 

anos VI nº19 março de 2006. 

 

2.1.1 A REGULARIZAÇÃO DA LICENCIATURA E BACHARELADO 

 

A resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002 institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso 

de licenciatura e de graduação plena, a saber:  
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Art. 1º As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 
Educação Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 
plena, constituem-se de um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos 
a serem observados na organização institucional e curricular de cada 
estabelecimento de ensino e aplicam-se a todas as etapas e modalidades da 
educação básica. 
Art. 3º A formação de professores que atuarão nas diferentes etapas e 
modalidades da educação básica observará princípios norteadores desse preparo 
para o exercício profissional específico que considerem: 
I - a competência como concepção nuclear na orientação do curso; 
II - a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro 
professor, tendo em vista: 
a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em lugar similar 
àquele em que vai atuar, demanda consistência entre o que faz na formação e o 
que dele se espera; 
b) a aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, habilidades e 
valores em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual são 
colocados em uso capacidades pessoais; 
c) os conteúdos, como meio e suporte para a constituição das competências; 
d) a avaliação como parte integrante do processo de formação, que possibilita o 
diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados alcançados, consideradas as 
competências a serem constituídas e a identificação das mudanças de percurso 
eventualmente necessárias. 
III - a pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que 
ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como 
compreender o processo de construção do conhecimento. 

 

A resolução n° 7, de 31 de março de 2004 institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física, em nível superior de 

graduação plena.  

 

Art. 1º - A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
curso de graduação em Educação Física, em nível superior de graduação plena, 
assim como estabelece orientações específicas para a licenciatura plena em 
Educação Física, nos termos definidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Formação de Professores da Educação Básica. 
Art. 4º - O curso de graduação em Educação Física deverá assegurar uma 
formação generalista, humanista e crítica, qualificadora da intervenção acadêmico-
profissional, fundamentada no rigor científico, na reflexão filosófica e na conduta 
ética. 
§ 1º O graduado em Educação Física deverá estar qualificado para analisar 
criticamente a realidade social, para nela intervir acadêmica e profissionalmente 
por meio das diferentes manifestações e expressões do movimento humano, 
visando a formação, a ampliação e o enriquecimento cultural das pessoas, para 
aumentar as possibilidades de adoção de um estilo de vida fisicamente ativo e 
saudável. 
§ 2º O Professor da Educação Básica, licenciatura plena em Educação Física, 
deverá estar qualificado para a docência deste componente curricular na 
educação básica, tendo como referência a legislação própria do Conselho 
Nacional de Educação, bem como as orientações específicas para esta formação 
tratadas nesta Resolução. 
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Portanto, ficou definido que a licenciatura é a formação de professores que atuarão 

nas diferentes etapas e modalidades da educação básica, para atuação específica e 

especializada com a componente curricular Educação Física, e o bacharelado 

(oficialmente designado de graduação) está qualificado para analisar criticamente a 

realidade social, para nela intervir por meio das diferentes manifestações da atividade 

física e esportiva, tendo por finalidade aumentar as possibilidades de adoção de um estilo 

de vida fisicamente ativo e saudável, estando impedido de atuar na educação básica.  

Em resumo, são duas formações diferentes com intervenções profissionais 

separadas.  

A Educação Física no Brasil atualmente está em alta, tanto pela visibilidade que os 

grandes eventos esportivos (Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, Paralimpíadas 

do Rio de Janeiro em 2016, Copa do Mundo de Futebol em 2014 etc.) trouxeram para o 

país nos últimos anos quanto pela valorização da questão do bem-estar e da saúde pela 

população em muito influenciado pela própria mídia escrita, virtual e televisiva. 

Uma prova desta popularização e da própria importância da Educação Física no 

Brasil, tanto no bacharelado quanto na licenciatura, é o número de cursos superiores 

ativos no país, que segundo pesquisa feita no site do MEC7 sobre as Instituições de 

Educação Superior e Cursos Cadastrados no Brasil hoje temos 947 cursos de Educação 

Física no país, divididos da seguinte forma: 

 

Tabela 1: Número de cursos de Educação Física por estado e região do Brasil. 

 

S
U

L
 

ESTADOS N° DE CURSOS 

RIO GRANDE DO SUL 41 

SANTA CATARINA 39 

PARANÁ 57 

N° TOTAL DE CURSOS 137 

S
U

D
E

S
T

E
 ESTADOS N° DE CURSOS 

SÃO PAULO 170 

RIO DE JANEIRO 46 

MINAS GERAIS 106 

ESPÍRITO SANTO 31 

N° TOTAL DE CURSOS 353 

                                                           
7 Consulta realizada no site oficial do MEC https://emec.mec.gov.br/ no dia 17 de setembro de 2017. 
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C
E

N
T

R
O

-

O
E

S
T

E
 ESTADOS N° DE CURSOS 

DISTRITO FEDERAL 24 

MATO GROSSO DO SUL 23 

GOIAS 36 

MATO GROSSO 30 

N° TOTAL DE CURSOS 113 

   

N
O

R
D

E
S

T
E

 

ESTADOS N° DE CURSOS 

BAHIA 54 

SERGIPE 15 

ALAGOAS 22 

PERNAMBUCO 34 

PARAÍBA 25 

RIO GRANDE DO NORTE 16 

CEARÁ 33 

PIAUÍ 19 

MARANHÃO 24 

N° TOTAL DE CURSOS 242 

   

N
O

R
T

E
 

ESTADOS N° DE CURSOS 

TOCANTINS 18 

PARÁ 23 

AMAPÁ 10 

RORAIMA 9 

AMAZONAS 17 

RONDÔNIA 16 

ACRE 9 

N° TOTAL DE CURSOS 102 
Fonte: Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos de Educação Superior, 2017. 

 

Em 2015, 35 mil estudantes se formaram na graduação segundo dados do Censo 

da Educação Superior, sendo que a maioria dos formados (79%) estudou em 

universidades e faculdades particulares e 60% optaram pelo diploma em licenciatura. 

Porém, apesar dos dados favoráveis desta pesquisa, os licenciados em Educação 

Física estão perdendo espaço para os bacharéis segundo dados do INEP (2015): em 

2010, a proporção de graduados em licenciatura era de 71% e o número total de novos 

licenciados caiu 10,5% no mesmo período, enquanto o de formados em Educação Física 

na área de saúde (o bacharelado) aumentou 47,6%. 
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Em 2015, 21.013 alunos se formaram nos cursos de licenciatura, enquanto 14.019 

concluíram o bacharelado, de modo que o estudante pode fazer a complementação e 

garantir a graduação plena, recebendo dois diplomas. 

Apesar do panorama ainda favorável ao menos em número para a licenciatura, o 

bacharel vem ganhando muito espaço e em um curto espaço de tempo. Na Universidade 

Metodista de São Paulo, foco da pesquisa, poucos são os discentes que entram no curso 

de Educação Física com objetivo inicial e propósito de seguir carreira na licenciatura, de 

forma que os esforços para “recrutamento” e convencimento de que a área da licenciatura 

é válida são enormes, inclusive sendo a entrada no curso pelo bacharelado. 

No curso de Educação Física na Universidade Metodista de São Paulo o número 

de alunos do bacharel no ano de 2017 era de 360 enquanto na licenciatura apenas 75 

discentes estavam matriculados, explicitando ainda mais este novo cenário de perda de 

espaço da licenciatura para o bacharel em nossa Universidade. 

 

2.2 O MERCADO DE TRABALHO NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 As possibilidades de atuação na área da Educação Física para licenciados e 

bacharéis são vastas. Inicialmente uma rápida pesquisa nos registros da Classificação 

Brasileira de Ocupações – CBO, já aponta estas diversas possibilidades, assim como 

fornece um breve descritivo das funções e ocupações básicas de professores e 

profissionais da área que apresentaremos a seguir.8 

 

1) Professor de Educação Física do ensino fundamental (código da ocupação: 2313-

15) 

 

Descrição Sumária: 
 

Promovem a educação dos (as) alunos (as) por intermédio dos 
seguintes componentes curriculares: língua portuguesa, matemática, 
ciências naturais, geografia, história, educação artística, Educação 
Física e línguas estrangeiras modernas, de 5ª a 8ª série do ensino 

                                                           
8 Pesquisa das descrições realizada no site das Classificações Brasileiras de Ocupações do Ministério do 
Trabalho, disponível no site http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf 
pesquisa feita em 02 de setembro de 2017. 
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fundamental. Planejam cursos, aulas e atividades escolares; avaliam 
processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; registram 
práticas escolares de caráter pedagógico; desenvolvem atividades 
de estudo; participam das atividades educacionais e comunitárias da 
escola. Para o desenvolvimento das atividades é mobilizado um 
conjunto de capacidades comunicativas. 

 

Nesta descrição cabe um adendo acerca do que foi estabelecido pelo MEC e CNE, 

resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010 que fixa Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. 

O Art. 31 Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, diz que os componentes 

curriculares Educação Física e Arte poderão estar a cargo do professor de referência da 

turma, aquele com o qual os alunos permanecem a maior parte do período escolar, ou de 

professores licenciados nos respectivos componentes (Brasil, 2010), neste caso os 

pedagogos, porém é comum a contratação nas diversas esferas (estaduais, municipais e 

privadas) dos professores de Educação Física para lecionarem também no Ensino 

Fundamental I. 

 Portanto, a educação básica é um campo de atuação muito amplo, visto que o 

professor pode atuar em escolas estaduais, municipais ou particulares, com aulas de 

Educação Física e oficinas extracurriculares sobre diversas temáticas.  

Na cidade de São Bernardo do Campo/SP, onde está situada a Universidade 

Metodista de São Paulo (foco da atual pesquisa), segundo a secretaria de educação do 

município existem 358 escolas funcionando e devidamente cadastradas, sendo que 75 

são escolas estaduais, 107 são escolas particulares e 176 são escolas municipais, sendo 

que inclusive na Educação Infantil, conforme decreto nº 6055, de 7 de dezembro de 1978 

que aprova o regimento comum das escolas municipais de educação infantil a Educação 

Física faz parte do currículo: Art. 32 - O Currículo do Curso de Educação Pré-Escolar 

compõe-se das matérias de “Comunicação e Expressão”. 

 

2) Professor de Educação Física na educação de jovens e adultos do ensino 

fundamental de 5ª a 8ª série (código da ocupação: 2313-15) 

 

Descrição Sumária: 
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Promovem a educação dos (as) alunos (as) por intermédio dos 
seguintes componentes curriculares: língua portuguesa, matemática, 
ciências naturais, geografia, história, educação artística, Educação 
Física e línguas estrangeiras modernas, de 5ª a 8ª série do ensino 
fundamental. Planejam cursos, aulas e atividades escolares; avaliam 
processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; registram 
práticas escolares de caráter pedagógico; desenvolvem atividades 
de estudo; participam das atividades educacionais e comunitárias da 
escola. Para o desenvolvimento das atividades é mobilizado um 
conjunto de capacidades comunicativas. 

 

Nesta descrição ressaltamos e explicitamos o que a lei diz sobre a própria 

obrigatoriedade da disciplina nos diversos ensinos. A Lei nº 9.394/96 dispõe para a 

Educação Básica que “os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 

nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento 

escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e da clientela, sendo que: 

 

§ 3o A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 
componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática 
facultativa ao aluno: 
(Redação dada pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 
I – Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; (Incluído pela 
Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 
II – Maior de trinta anos de idade; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 
III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver 
obrigado à prática da Educação Física; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 
1º.12.2003) 
IV – Amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969; (Incluído 
pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 
V – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 
VI – Que tenha prole. (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 
A Educação Física é componente curricular obrigatório da Educação Básica, 
sendo sua prática facultativa ao aluno nos casos acima. 

 
 Ou seja, salvo as exceções previstas em lei mesmo os alunos do EJA - educação 

de jovens e adultos tem garantido seu direito de ter Educação Física em seu currículo, 

fazendo desta área mais uma possibilidade de atuação para os professores licenciados 

em Educação Física. 

 

 

 



58 
 
 
 
 

3) Professor de Educação Física no ensino médio (código da ocupação: 2321-20) 

 

Descrição Sumária: 

 

Ministram aulas teóricas e práticas no ensino médio, em escolas da 
rede pública e privada; acompanham a produção da área 
educacional e cultural; planejam o curso, a disciplina e o projeto 
pedagógico; avaliam o processo de ensino-aprendizagem; preparam 
aulas e participam de atividades institucionais. Para o 
desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de 
capacidades comunicativas. 

 

Segundo a lei de diretrizes e bases da educação nacional, nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC referente ao ensino 

médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de Educação Física, arte, sociologia e 

filosofia (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017). 

 

4) Professor de Educação Física no ensino superior (código da ocupação: 2344-10) 

 

Descrição Sumária: 

Ministram atividades didáticas; preparam aulas teóricas e práticas 
para disciplinas das ciências biológicas e da saúde, do ensino 
superior; planejam cursos; realizam atividades de extensão e 
divulgam produção acadêmica. Orientam e avaliam alunos; 
participam da administração universitária; avaliam disciplinas e 
cursos; comunicam-se oralmente e por escrito. Podem desenvolver 
pesquisas.  

 

 Neste caso específico a única ressalva é que os professores que compõe o corpo 

docente de um curso superior de Educação Física em grande parte são profissionais ou 

professores (formados bacharel ou licenciatura ou mesmo os dois), porém algumas 

disciplinas são ministradas por profissionais de áreas distintas, mas com afinidades com o 

curso, casos de: nutrição, fisioterapia, primeiros socorros etc. 

 

5) Profissionais da Educação Física (código da ocupação: 2241), que assim está 

subdividido, nas seguintes ocupações: 
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5.1 (2241-05) Avaliador físico: Orientador fisiocorporal; 5.2 (2241-10) Ludomotricista: 

Cinesiólogo ludomotricista; 5.3 (2241-15) Preparador de atleta; 5.4 (2241-20) 

Preparador físico; Personal “treanning”9, Preparador fisiocorporal; 5.5 (2241-25) 

Técnico de desporto individual e coletivo (exceto futebol), Treinador assistente de 

modalidade esportiva, Treinador auxiliar de modalidade esportiva, Treinador esportivo; 5.6 

(2241-30) Técnico de laboratório e fiscalização desportiva; 5.7 (2241-35) Treinador 

profissional de futebol: Auxiliar técnico- no futebol, Auxiliar técnico- nos esportes, 

Coordenador de futebol, Professor de futebol 

  

Descrição Sumária: 

Desenvolvem, com crianças, jovens e adultos, atividades físicas; 

ensinam técnicas desportivas; realizam treinamentos especializados 

com atletas de diferentes esportes; instruem-lhes acerca dos 

princípios e regras inerentes a cada um deles; avaliam e 

supervisionam o preparo físico dos atletas; acompanham e 

supervisionam as práticas desportivas; elaboram informes técnicos e 

científicos na área de atividades físicas e do desporto. 

 

2.2.1 O MERCADO DE TRABALHO PARA O PROFESSOR E PROFISSIONAL DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

O mercado de trabalho na Educação Física é vasto e permite uma gama 

interessante de escolhas e possibilidades para os professores e profissionais. 

Na análise sobre o mercado de trabalho da Educação Física Oliveira (2000) 

apresenta cinco grandes áreas de atuação profissional: escola; saúde; lazer; esporte e 

empresa, assim como as possibilidades locais de atuação dentro de cada área ilustrados 

na tabela a seguir. 

 

                                                           
9 Apesar de assim descrito no site da CBO a nomenclatura correta é Personal Trainer (referência ao profissional) e 
Personal Training (referência ao serviço prestado), ressaltando que para exercer a atividade é necessário ser bacharel 
em Educação Física. 
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Quadro 1 - Áreas de atuação profissional em Educação Física 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO 

 

DESCRIÇÃO 

 

ESCOLA 

• Creche/Pré-escola. 

• Ensino Fundamental I e II (9 séries iniciais). 

• Ensino Médio (3 séries). 

• Ensino Superior. 

 

 

SAÚDE 

• Hospitais. 

• Clínicas de recuperação (cardíaca e fisioterápica). 

• Clínicas de reeducação motora. 

• Centro de tratamento de distúrbios motores/mentais. 

• Outros. 

 

 

 

LAZER 

• Clubes. 

• Hotéis. 

• Estâncias hidrominerais. 

• Hotéis fazendas. 

• SESC. 

• SESI. 

• Animação de festas. 

• Outros. 

 

 

ESPORTE  

(Profissional e Amador) 

 

 

• Clubes esportivos. 

• Empresas. 

• Prefeituras. 

• Clubes sociais. 

• Outros. 

 

 

EMPRESA 

• Indústrias. 

• Academias. 

• Escolas de natação. 

• Escolas de tênis. 

• Escolinhas de forma geral. 

• Outros. 

Fonte: Oliveira (2000).10 

Galindo (2005) analisa com detalhes as possibilidades de mercado de trabalho e 

sua abordagem na área da administração desportiva, baseado nas análises de Rezende 

                                                           
10 Houve adequação de termos contidos na tabela para a nomenclatura da estrutura educacional atual. 
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(2000), cita várias opções de atuação do profissional no esporte, listando os tipos de 

organizações correlatas (Quadro 3); os tipos de cargos possíveis (Quadro 4) e 

correlacionando funções com atividades e tipos de organizações (Quadro 5). 

Quadro 2 - Exemplos de organizações com a prestação de Serviços em Educação Física 

 

TIPO DE ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÕES 

 
 

ORGANIZAÇÕES QUE 
EXISTEM EM FUNÇÃO DA 

ATIVIDADE FÍSICA, 
ESPORTIVA E DE LAZER 

• Centros de Treinamento e Escolinhas de Modalidades Esportivas 
(Futebol, Vôlei etc); 

• Academias voltadas para atividade física e/ou esportiva (ginástica, tênis); 

• Clubes e associações exclusivamente esportivos (Futebol, Vôlei, 
Natação, Hipismo etc.); 

• Empresas de consultoria e assessoria em negócios esportivos, 
de lazer e recreação; 

• Ligas, Federações, Confederações Esportivas; 

• Outras entidades voltadas para o esporte (Fundações, Instituições, 

Comitês etc.).  

 
ORGANIZAÇÕES QUE 
POSSUEM SETORES 
VOLTADOS PARA A 
ATIVIDADE FÍSICA, 

ESPORTIVA E DE LAZER 

• Prefeituras Municipais (através de suas secretarias/departamentos 
de esporte, lazer e recreação); 

• Governos Estaduais (através de suas secretarias/coordenadorias/ 
delegacias de esporte, lazer e recreação); 

• Governo Federal (através do Sistema Brasileiro do Desporto); 

• Clubes Sociais (através de seus departamentos de esporte, lazer e 

recreação); 

• Entidades representativas (SESI, SESC, sindicatos); 

• Hotéis, academias, shopings, restaurantes (através de seus 
departamentos e instalações esportivas e de recreações). Fonte: Rezende (2000). 

 

Quadro 3 - Exemplo de cargos que podem ser ocupados por profissionais em Educação Física 

 
 
Fonte: Rezende (2000).

FUNÇÕES CARGOS 

 

SUPEVISÃO 
OU   

GERÊNCIA 

• Departamentos de Esporte; 

• Departamentos de Educação Física; 

• Departamentos de modalidades esportivas específicas (Futebol, 

Basquetebol etc.); 

• Departamentos de atividades físicas específicas (ginástica, musculação 

etc.); 

• Departamentos de Organização de Eventos Esportivos; 

• Departamentos de Recreação e Lazer etc. 

 
 

DIRETORIA 

• Diretor de Unidade Esportiva; 

• Diretor de Esporte de entidades, fundações, instituições, clubes, 

associações etc; 

• Secretário de Esporte de governos municipais e estaduais, ou membro 
do Sistema Brasileiro do Desporto; 

• Presidente de clubes e associações esportivas, ligas, federações, 

confederações; 

• Superintendente de regiões ou conjunto de unidades esportivas etc. 
PROPRIETÁRIO • Centro de Treinamentos e Escolinhas de Esporte; 

ADMINISTRADOR • Academias de Esporte ou Atividades Físicas; 
 • Empresas de Recreação e Lazer; 

Gerente de micro ou 

pequenas 
• Empresas promotoras de eventos; 

empresas como: • Empresas de Consultoria e Assessoria esportiva etc. 
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Quadro 4- Funções e Atividades básicas exercidas pelo profissional de Educação Física 

 

FUNÇÃO ATIVIDADE BÁSICA TIPO DE ORGANIZAÇÃO 

Professor de Educação 
Física 

Ministrar aulas para alunos do 
ensino fundamental ao superior. 

Estabelecimentos de ensino 
público e particular. 

 

 
Professor de Educação 

Física 

 

Desenvolver atividades físicas, 
esportivas e recreativas, 
associadas, ou não, a programas 
de fisioterapia e reabilitação. 

Clínicas de emagrecimento, 
de repouso, de idosos, de 
fisioterapia e medicina 
esportiva, entidades 
assistenciais de apoio e 
recuperação a portadores de 
deficiência, hospitais 
psiquiátricos, órgãos públicos 
etc. 

Treinador Esportivo 
Treinamento básico e fundamental 
em determinada modalidade 
esportiva. 

Centros de treinamento 
esportivo, escolinhas, 
prefeituras, clubes etc. 

Técnico Esportivo 
Treinamento técnico e tático de 
alto nível. 

Clubes, associações, 
academias esportivas 
etc. 

Personal Trainer 
Desenvolver programas de 
condicionamento físico 
individual. 

Executivos, artistas, atletas, 
idosos etc. 

Preparador Físico 
Preparação física de alto nível 
para atletas. 

Clubes, associações, 
academias esportivas 
etc.  

Professor de Academia 
Ministrar aulas de ginástica 
(aeróbica, localizada, Step etc.), 
musculação, condicionamento 
físico etc. 

Academias de ginástica, 
dança e condicionamento 
físico. 

 
Agente de Lazer e 

Recreação 

Desenvolver atividades de 
lazer e recreação para 
crianças, jovens, adultos e 
idosos. 

Clubes, hotéis, 
acampamentos, 
Shopings, Buffets ... 

Supervisor de Esporte 
(Lazer/Recreação) 

Desenvolver programas 
esportivos e recreativos. 

Indústrias, ADCs, 
Associações comerciais, 
entidades de classe etc. 

 
Dirigente Esportivo 

 

Administrar negócios esportivos. 
Clubes, empresas 
especializadas, ligas, 
federações, secretarias 
de esporte etc. 

Fonte: Rezende (2000). 
 
 

Os Jogos Olímpicos e as modalidades que o compõe também são 

parâmetros da diversidade de possibilidades de um bacharel em Educação 

Física em atuação com modalidades esportivas, a saber: Atletismo, 

Badminton, Basquete, Boxe, Canoagem Slalon, Canoagem Velocidade, 

Ciclismo BMX, Ciclismo de Estrada, Ciclismo Montain bike, Ciclismo Pista, 

Esgrima, Futebol, Ginástica artística, Ginástica de trampolim, Ginástica 

rítmica, Golfe, Handebol, Hipismo Saltos, Hipismo CCE, Hipismo 

Adestramento, Hóquei sobre grama, Judô, Levantamento de peso, Luta estilo 

livre, Luta greco-romana, Maratonas aquáticas, Nado sincronizado, Natação, 
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Pentatlo Moderno, Polo Aquático, Remo, Rúgbi, Saltos ornamentais, 

Taekwondo, Tênis, Tênis de mesa, Tiro com arco, Tiro esportivo, Triatlo, Vela, 

Vôlei e Vôlei de praia. Em 2020, nas Olimpíadas que serão sediadas no 

Japão, várias outras modalidades serão agregadas no programa olímpico: 

escalada, surfe, caratê, skate, beisebol, softbol e o basquete 3×3. 

Outras modalidades que ainda não fazem parte do programa olímpico, 

mas que são modalidades muito praticadas em solos brasileiros, são: Futsal, 

Futebol Society, Futebol Americano, Handebol de Praia, Jiu-Jitsu etc. 

Estas análises e estudos evidenciam parte das possibilidades de 

inserção no mercado de trabalho por parte dos professores e profissionais de 

Educação Física que além da predileção por alguma área específica também 

considerará e analisará em grande parte dos casos a relação financeira com a 

vaga em questão. 

Furtado e Santiago (2015) apontam que dentro desse contexto, os 

sujeitos associam o tipo de trabalho desempenhado, o público alvo, o salário, 

a carga horária e as relações de trabalho para desenharem suas justificativas 

em relação à escolha do melhor cargo. 

O lugar comum em termos de opinião no ramo da Educação Física é 

afirmar que o profissional de Educação Física que exerce algumas atividades 

tais como: personal training, técnico de futebol entre outras são melhores 

remunerados do que os demais profissionais e professores, assim como 

existem duras críticas e até mesmo preconceito por parte de alguns 

profissionais ligados ao bacharel em relação à Educação Física escolar, de 

modo que exercer a função na escola na visão segundo muitos, inclusive na 

academia, é classificada como de “segunda categoria”. 

Uma das hipóteses para a formação de tal opinião são as próprias 

experiências e percepções pessoais negativas de cada indivíduo diante da 

Educação Física nos tempos de escola, pois ninguém critica algo que lhe foi 

positivo.  

A questão maior neste capítulo, além de mostrar a diversidade de 

opções mercadológicas no ramo da Educação Física é também ilustrar e 

comparar a realidade salarial dos profissionais e professores, também 
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ilustrado neste estudo do Conselho Federal de Educação Física - CONFEF 

(2007) em que a Fitness Management School – FMS realizou no ano de 2006 

uma pesquisa para verificar como estão os salários dos profissionais que 

trabalham nas academias de São Paulo.  Foram consideradas as 

remunerações de professores de ginástica de grupo, de musculação, de 

natação, recepcionistas, coordenadores de área e gerentes. A pesquisa 

abrangeu 57 academias, das quais 33 da Grande São Paulo e 24 do interior, 

até 200 quilômetros distantes da capital. As médias resultantes são 

apresentadas nas seguintes tabelas:  

 

Tabela 2: Verificação salarial de profissionais de academia 

 

 

Valores máximos e mínimos encontrados 

(em R$) 

 

  Grande São 

Paulo 

Interior 

 Unidade Mín. Máx. Mín. Máx. 

Ginástica grupo Hora/aula 7,8 35 5 29 

Musculação  Hora/aula 3,5 15 3,5 10 

Natação  Hora/aula 3,6 15,5 — — 

Recepção  Fixo mês 350 770 337 728 

Coordenação Fixo mês 800 2.600,00 800 2.300,00 

Gerente Fixo mês 2.000,00 4.000,00 — — 

 

Médias calculadas entre os máximos e os 

mínimos (em R$) 

Fonte: Fitness Management School (2006) 

 

O estudo ainda aponta em suas considerações que os salários sofreram 

queda em valores reais na última década (exceção para natação). Em 1996, 

uma grande academia de São Paulo (mais de 1.000 alunos) pagava R$ 25,00 

por hora/aula para seus professores considerados “top de linha”. Hoje, como se 
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vê, a média dos máximos é inferior a isso (R$ 22,65) e conclui que não foram 

registradas grandes diferenças entre capital e interior.  

Proni (2010) apresenta dados que apontam os caminhos para uma 

reflexão a fim de compreender a diferença e o patamar da média salarial dos 

professores e profissionais de Educação Física no Brasil: 

 

O mercado de trabalho para os egressos de Educação Física pode 
ser dividido em dois grandes segmentos: um referente aos empregos 
oferecidos no sistema de ensino (público e privado); e outro referente 
às ocupações que se distribuem entre vários tipos de 
estabelecimentos (em especial, em clubes esportivos, academias, 
prefeituras, empresas e centros de recreação e lazer). Para mapear 
este mercado de trabalho, a melhor fonte de informação é a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE. Mas, para uma 
análise mais rigorosa dos empregos de melhor qualidade oferecidos 
aos profissionais de Educação Física em estabelecimentos públicos e 
privados, a fonte de dados mais indicada é a Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE). Em 2007, segundo a PNAD, havia quase 110 mil professores 
de Educação Física em atividade, no Brasil, número que correspondia 
a 45% dos postos de trabalho mensurados. Estes professores 
recebiam, em média, cerca de R$887,00 por mês (2,3 salários 
mínimos) e cumpriam uma jornada de trabalho de 32,5 horas por 
semana. Por sua vez, havia mais de 126 mil técnicos esportivos, os 
quais correspondiam a 52% do total dos ocupados selecionados. 
Estes profissionais recebiam, em média, em torno de R$ 920,00 por 
mês (2,4 salários mínimos), em 2007, e estavam submetidos a uma 
jornada de trabalho de 30 horas por semana. E também é possível 
contar mais de 7 mil árbitros desportivos, cuja remuneração média 
era de R$ 490,00 com uma jornada média de 19 horas semanais. 
(PRONI, 2010, p.790) 

 

Proni (2010) discorre ainda que em 2006 havia apenas 21,6 mil 

profissionais de Educação Física com vínculo de emprego formal no Brasil, e 

quase metade (46%) estava concentrada no estado de São Paulo. Além disso 

mais de dois terços (68%) trabalhavam na região sudeste, assim como a média 

salarial de R$ 1284,33 verificada no estado de São Paulo era uma das maiores 

entre os profissionais da área evidenciando a informalidade da prática em 

algumas regiões e o protagonismo da cidade e da região sudeste como 

mercado de trabalho favorável para a Educação Física. 

Apresentando estudos mais recentes o Site Nacional de Empregos – 

SINE divulgou em julho de 2017 uma média salarial praticada por diversos 
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tipos de empresa para profissionais de Educação Física, ilustrado na tabela 

abaixo: 

 

Tabela 3: Média salarial do profissional de Educação Física por porte de empresa  

Fonte: Site Nacional de Empregos – SINE (2017) 

 

 Este estudo mostra que os salários apresentados como média 

pelo PNAD (2013) (relembrando: educação infantil R$ 1.833,00, professores de 

ensino fundamental I R$ 2.240,00, professores de ensino fundamental II R$ 

2.391,00, professores de ensino médio R$ 2.720,00) não são tão distantes 

assim da realidade média de um professor de Educação Física Escolar, porém 

algumas áreas específicas do mercado da Educação Física ultrapassam (em 

muito) esta média salarial, caso dos técnicos de futebol, técnicos de grandes 

equipes de esportes coletivos de competição e de personal training. 

Um exemplo é o professor Renato Portaluppi (CREF 016034-P/RS) atual 

técnico da equipe adulta masculina de futebol de campo do Grêmio Foot-Ball 

Porto Alegrense, popularmente conhecido somente como “Grêmio”, que ganha 

aproximadamente R$ 500.000,00 mensais11.  

Sr. Adenor Leonardo Bacchi (CREF 004394-G/RS), o famoso Tite, 

graduou-se em Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas e deixou o Corinthians para ganhar da CBF um salário de R$ 875 mil 

                                                           
11 http://www.espn.com.br/noticia/656074_com-salario-de-r-500-mil-renato-gaucho-renova-com-
gremio-por-um-ano 

  
Nível Profissional 

Trainee Júnior Pleno Sênior Master 

Empresa 

Pequena 
R$ 1047.38 R$ 1309.22 R$ 1636.52 R$ 2045.65 R$ 2557.06 

Empresa 

Média 
R$ 1361.58 R$ 1701.98 R$ 2127.48 R$ 2659.35 R$ 3324.19 

Empresa 

Grande 
R$ 1770.06 R$ 2212.58 R$ 2765.72 R$ 3457.15 R$ 4321.44 



67 
 
 
 
 

mensais para treinar a seleção brasileira de futebol masculina. Nessa 

remuneração, não estão computadas bonificações extraordinárias por 

premiações.12 

Marcio Atalla (CREF 082046-G/SP) apresentou o quadro "Medida Certa" 

no programa Fantástico na rede de televisão Globo e após a notoriedade com 

a aparição em TV aberta e rede nacional nomes como o ex-jogador de futebol 

Ronaldo Nazário usam seus serviços de consultoria e de personal trainer que 

chegam a R$ 950,00 a hora. 

Morten Soubak, dinamarquês e ex-técnico da seleção feminina de 

handebol do Brasil ganhava mensalmente da Confederação Brasileira de 

Handebol U$$ 10.000,00 equivalentes hoje (cotação de outubro de 2017) a 

pouco mais de R$ 33.000,00. 

Os números salariais do futebol de campo em particular são tão díspares 

com a realidade brasileira que em junho de 2017 a notícia do caderno de 

Esportes do site Band.com.br13 foi: “Carille14 tem salário mais baixo entre 

técnicos de times grandes do País” e na matéria consta que “Carille é o 

treinador mais barato entre os treinadores dos grandes clubes do país, ao lado 

do flamenguista Zé Ricardo. Ambos recebem R$ 100 mil por mês.15  

Todos estes profissionais com ganhos consideráveis são profissionais 

de Educação Física, ou seja, até podem também ter cursado licenciatura de 

Educação Física, mas legalmente, para exercerem suas atuais ocupações, 

obrigatoriamente finalizaram graduação em bacharel de Educação Física, 

assim como o devido registro no CREF, teve que acontecer. 

E uma questão importante neste cenário é que grande parte destes 

salários podem ser pesquisados pelos jovens interessados em escolher uma 

carreira por meio de um simples “buscar” no Google, assim como fizemos para 

obter estes dados para a presente pesquisa. 

                                                           
12 http://www.espn.com.br/noticia/634950_tite-fica-com-2-maior-salario-entre-tecnicos-de-selecao-
apos-demissao-de-allardyce-diz-jornal 
13 http://esporte.band.uol.com.br/noticia/100000863502/carille-tem-salario-mais-baixo-entre-tecnicos-
de-times-grandes-do-pais.html,carille-tem-salario-mais-baixo-entre-tecnicos-de-times-grandes-do-pais 
14 Fábio Carille (CREF 036490-P/SP) é técnico de futebol de campo da equipe masculina adulta do Sport 
Club Corinthians Paulista. 
15 Questionamento: Quantos professores no Brasil ganham atualmente R$ 100.000,00? 
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A Universidade Positivo (UP), de Curitiba, realizou uma pesquisa com 

6.983 jovens que prestaram o vestibular em 2017 com o objetivo de averiguar a 

maneira com que a atual geração se informa dos fatos. Entre a maioria dos 

jovens, 60% deles, o meio utilizado foi as redes sociais como Facebook, Twitter 

e Instagram, em seguida vem a TV, com 18,4% das respostas. Apenas 18,1% 

dos jovens se informam por meio de jornais, sendo que apenas pouco mais da 

metade desses o fazem por meio impresso. Os portais de notícias são o 

principal meio de consumo de notícia de 3% dos vestibulandos entrevistados e 

as emissoras de rádio foram citadas por apenas 0,4% deles. 

O estudo foi realizado por meio de questionário na ficha de inscrição 

para a Mostra de Profissões da UP, que aconteceu no início de agosto, no 

câmpus Ecoville da Universidade, em Curitiba (PR). Entre todos os 

entrevistados, apenas 12,4% já concluíram o Ensino Médio e 77% terminam no 

final do ano. 

 

O uso da internet por adolescentes vem crescendo rapidamente, já 
são quase 10 milhões de adolescentes que fazem uso diário da rede 
e mais 5 milhões que usam de 1 vez por semana até os que usaram 
nos últimos três meses. Entre os 6 milhões de adolescentes que 
estão excluídos encontram-se os mais pobres, que vivem na zona 
rural, com baixa escolaridade e os adolescentes indígenas. As 
principais atividades dos adolescentes na internet estão relacionadas 
às redes sociais, ao entretenimento e a busca de informações. 
(UNICEF, 2013) 

 
 

A propósito da manipulação retroativa, procedimento que induziria o 

adolescente a acreditar que estaria escolhendo, quando na verdade teria seus 

gostos previamente moldados, observei que os adolescentes são 

constantemente assediados por uma publicidade voraz imbuída de criar 

infindáveis necessidades de consumo, não somente dos produtos “de marca”, 

como também de gadgets e de bens virtuais disseminados no ciberespaço 

(Prioste, 2013) e a diferença do que é noticiado pela imprensa acerca da 

escola e do mercado esportivo, fitness e variantes talvez influenciem (e muito) 

os jovens na tomada de decisão pela escolha entre bacharel ou licenciatura, ou 

ainda a predileção por um dos dois. 
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A realidade salarial no mercado de trabalho, perante à grande parcela 

dos profissionais de Educação Física, é muito diferente destas que foram 

citadas especificamente e que são casos de grande sucesso, ou seja, são 

exceções do mercado, porém no bacharel essas exceções existem, na 

licenciatura não. 
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CAPÍTULO 3 

Mesa redonda “PIBID: Interfaces da Educação Física com a Escola e a Família” promovida pelo 

subprojeto Educação Física no II Encontro PIBID (out/2018). Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

O PIBID: UM PROGRAMA DE 

ENFRENTAMENTO À CRISE DAS 

LICENCIATURAS 
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Mediante o cenário de crise nas licenciaturas e na própria atratividade 

docente no Brasil algumas ações, projetos e programas governamentais 

começaram a ser elaborados e colocados em prática para tentar combater o 

colapso eminente, tanto por falta de professores quanto em relação à qualidade 

do sistema educacional brasileiro.  

Um destes programas é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência - PIBID, que será apresentado neste capítulo de forma a 

compreender todos os processos, desde a criação da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES até chegarmos 

efetivamente no foco da pesquisa que é a descrição, estudo e discussão sobre 

o PIBID em âmbito nacional, depois especificamente dentro da Universidade 

Metodista de São Paulo e posteriormente o relato do desenvolvimento dos 

trabalhos no subprojeto do curso de Educação Física dentro da universidade. 

 

3.1 A CRIAÇÃO E A IMPORTÂNCIA DA COORDENAÇÃO DE 

APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR – CAPES 

 

Compreender os processos históricos, assim como os objetivos e 

particularidades da implantação das políticas públicas nacionais é fundamental 

para uma análise mais criteriosa acerca do tema e a CAPES, segundo o site 

oficial da própria instituição, é uma fundação do Ministério da Educação (MEC) 

que desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-

graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da 

Federação. 

Com o objetivo de assegurar a existência de pessoal especializado em 

quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades dos 

empreendimentos públicos e privados que visam ao desenvolvimento do país a 

Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (atual 

Capes) foi criada em 11 de julho de 1951, pelo Decreto nº. 29.741. 

Na década de 50 foi implantado o Programa Universitário, principal linha 

da Capes junto às universidades e institutos de ensino superior que com a 

contratação de professores visitantes estrangeiros, estimula atividades de 
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intercâmbio e cooperação entre instituições, concede bolsas de estudos e 

apóia eventos de natureza científica. 

Em 1961, a Capes subordina-se diretamente à Presidência da 

República. O ano de 1965 é de grande importância para a pós-graduação: 27 

cursos são classificados no nível de mestrado e 11 no de doutorado, 

totalizando 38 no país. A partir de 1966, o governo começa a apresentar planos 

de desenvolvimento, notadamente o Programa Estratégico de Governo e o 1º 

Plano Nacional de Desenvolvimento (1972-1974). 

No processo de reformulação das políticas setoriais, com destaque para 

a política de ensino superior e a de ciência e tecnologia, a Capes ganha novas 

atribuições e meios orçamentários para multiplicar suas ações e intervir na 

qualificação do corpo docente das universidades brasileiras. Com isso, tem 

papel de destaque na formulação da nova política para a pós-graduação, que 

se expande rapidamente. 

Em 1970, são instituídos os Centros Regionais de Pós-Graduação. Em 

julho de 1974, a estrutura da Capes é alterada pelo Decreto 74.299 e seu 

estatuto passa a ser "órgão central superior, gozando de autonomia 

administrativa e financeira". O novo Regimento Interno incentiva a colaboração 

com a direção do Departamento de Assuntos Universitários (DAU) na política 

nacional de pós-graduação, a promoção de atividades de capacitação de 

pessoal de nível superior, a gestão da aplicação dos recursos financeiros, 

orçamentários e de outras fontes nacionais e estrangeiras, a análise e 

compatibilidade das normas e critérios do Conselho Nacional de Pós-

Graduação. 

A Capes é reconhecida como órgão responsável pela elaboração do 

Plano Nacional de Pós-Graduação Stricto Sensu, em 1981, pelo Decreto nº. 

86.791. É também reconhecida como Agência Executiva do Ministério da 

Educação e Cultura junto ao sistema nacional de Ciência e Tecnologia, 

cabendo-lhe elaborar, avaliar, acompanhar e coordenar as atividades relativas 

ao ensino superior. A tarefa de coordenar a avaliação da pós-graduação 

fortalece o papel da Capes. O Programa de Acompanhamento e Avaliação, 



73 
 
 
 
 

além de contribuir para a criação de mecanismos efetivos de controle de 

qualidade, aprofunda sua relação com a comunidade científica e acadêmica. 

De 1982 a 1989, a Capes vive um período de estabilidade. A transição 

para a Nova República, em 1985, não traz mudanças. A continuidade 

administrativa torna-se uma marca da instituição, que se destaca na 

formulação, acompanhamento e execução da Política Nacional de Pós-

Graduação. 

No governo Collor, a Medida Provisória nº. 150, de 15 de março de 

1990, extingue a Capes, desencadeando intensa mobilização. As pró-reitorias 

de pesquisa e pós-graduação das universidades mobilizam a opinião 

acadêmica e científica que, com o apoio do Ministério da Educação, 

conseguem reverter a medida (que ainda seria apreciada pelo Congresso 

Nacional). Em 12 de abril do mesmo ano, a Capes é recriada pela Lei nº 8.028. 

 

A posse de Fernando Collor de Melo na presidência da República, em 
março de 1990, e a profunda reestruturação da administração pública 
federal que se seguiu, trouxeram consigo a extinção da Capes, 
medida que traumatizou não apenas seus funcionários, mas a toda a 
comunidade acadêmica. E foi exatamente a mobilização desses 
segmentos que garantiu, em pouco menos de um mês, o 
restabelecimento da agência. À luta pela restauração seguiu-se todo 
um trabalho de reconstrução e o empenho pela transformação da 
Capes em fundação, projeto antigo, idealizado ainda em 1954 por 
Anísio Teixeira e Almir de Castro, e por algumas vezes retomado, 
mas sem resultados. A lei que determinou a transformação da Capes 
em fundação foi aprovada no início de janeiro de 1992, sob o n.º 
8.405, durante a gestão de José Goldemberg na pasta da Educação. 
(FERREIRA e MOREIRA, 2003) 

 

 Ferreira e Moreira ainda afirmam que a recomposição das verbas foi 

passo fundamental para que a Capes tivesse de volta seu prestígio e, com 

isso, pudesse reafirmar sua importância não apenas junto à comunidade 

acadêmica, mas também junto ao próprio MEC.  

Com a nova mudança de governo, em 1995, a Capes passa por uma 

reestruturação, fortalecida como instituição responsável pelo acompanhamento 

e avaliação dos cursos de pós-graduação stricto sensu brasileiros. Naquele 

ano, o sistema de pós-graduação ultrapassa a marca dos mil cursos de 

mestrado e dos 600 de doutorado, envolvendo mais de 60 mil alunos. 
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Até então focada na pós-graduação em 2007 a fundação ganha ainda 

mais abrangência, pois Congresso Nacional aprova por unanimidade a Lei no 

11.502/2007, homologada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva no 

dia do aniversário da Coordenação, 11 de julho. Cria-se assim a Nova Capes, 

que além de coordenar o alto padrão do Sistema Nacional de Pós-Graduação 

brasileiro também passa a induzir e fomentar a formação inicial e continuada 

de professores para a educação básica. Tal atribuição é consolidada pelo 

Decreto nº 6755, de 29 de janeiro de 2009, que instituiu a Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica. 

A Capes assume então as disposições do decreto, por meio da criação 

de duas novas diretorias, de Educação Básica Presencial (DEB) e de 

Educação a Distância (DED). As ações coordenadas pela agência culminaram 

com o lançamento do Plano Nacional de Formação dos Professores da 

Educação Básica, em 28 de maio de 2009. Com o Plano, mais de 330.000 

professores das escolas públicas estaduais e municipais que atuam sem 

formação adequada à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) 

poderão iniciar cursos gratuitos de licenciatura. 

Com menos de dois anos da mudança em sua estrutura, a Capes passa 

a desenvolver diversas ações de acordo com nova missão. São implementados 

uma série de programas que visam contribuir para o aprimoramento da 

qualidade da educação básica e estimular experiências inovadoras e o uso de 

recursos e tecnologias de comunicação e informação nas modalidades de 

educação presencial e a distância e como apontam Bahia e Souza (2017) 

desde 2007 foi atribuída à CAPES a responsabilidade da proposição e do 

financiamento de ações voltadas à formação inicial e continuada de 

profissionais da Educação Básica, com vistas ao aperfeiçoamento, incentivo e 

valorização do magistério e dentre suas propostas destacamos o PIBID pela 

relevância que representa para o conjunto de profissionais da Educação Básica 

no Brasil, não só em termos de uma política pública efetiva de formação e 

aperfeiçoamento de professores, e de incentivo à carreira, mas, especialmente, 

pelas avaliações muito positivas que vêm apresentando 
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As atividades da Capes podem ser agrupadas nas seguintes linhas de 

ação, cada qual desenvolvida por um conjunto estruturado de programas: 

 

• Avaliação da pós-graduação stricto sensu; 

• Acesso e divulgação da produção científica; 

• Investimentos na formação de recursos de alto nível no país e exterior; 

• Promoção da cooperação científica internacional; 

• Indução e fomento da formação inicial e continuada de professores para a 

educação básica nos formatos presencial e a distância. 

 

A Capes tem sido decisiva para os êxitos alcançados pelo sistema 
nacional de pós-graduação, tanto no que diz respeito à consolidação 
do quadro atual, como na construção das mudanças que o avanço do 
conhecimento e as demandas da sociedade exigem. O sistema de 
avaliação, continuamente aperfeiçoado, serve de instrumento para a 
comunidade universitária na busca de um padrão de excelência 
acadêmica para os mestrados e doutorados nacionais. Os resultados 
da avaliação servem de base para a formulação de políticas para a 
área de pós-graduação, bem como para o dimensionamento das 
ações de fomento (bolsas de estudo, auxílios, apoios). (CAPES, 
2017)16 

  

É lugar comum em conversas informais com pessoas que não são do 

meio da educação que “o governo não investe nada em educação” ou “temos 

que incentivar o professor com projetos e programas, nada é feito” e sabemos 

que, apesar de querermos sempre melhorar, as afirmações são infundadas e 

não refletem os esforços e o trabalho da Capes. 

 Atualmente, em relação à educação básica a Diretoria de Formação de 

Professores da Educação Básica - DEB atua em duas linhas de ação: 

 

1) Na indução à formação inicial de professores para a Educação Básica, 
organizando e apoiando a oferta de cursos de licenciatura presenciais 
especiais, por meio do Plano Nacional de Formação de Professores da 
Educação Básica – PARFOR. 
 
2) No fomento a projetos de estudos, pesquisas e inovação, desenvolvendo um 
conjunto articulado de programas voltados para a valorização do magistério. 

                                                           
16 Texto disponível em http://www.capes.gov.br/historia-e-missao acesso em 01 de outubro de 
2017. 
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Bases Educacionais 
 

Esse conjunto dos programas insere-se em uma matriz educacional que 

articula três vertentes: formação de qualidade; integração entre pós-graduação, 

formação de professores e escola básica; e produção de conhecimento. Na 

base de cada ação da DEB está o compromisso da CAPES de valorizar o 

magistério da educação básica. Os programas mantêm um eixo comum que é 

a formação de qualidade, em um processo intencional, articulado e capaz de se 

retroalimentar, gerando um movimento progressivo de aperfeiçoamento da 

formação docente e segundo dados oficiais da própria Capes em seu site, 

disponíveis no 1° semestre de 2017, mantinham nove programas para 

educação básica, entre eles: 17 

 

1. Programa de Apoio à Produção de Material Didático para a 

Educação Básica - Projeto Água: tem o objetivo de selecionar projetos 

que tenham como foco a produção de material didático sobre o tema 

Água, que contribuam para o processo de ensino/aprendizagem e para o 

desenvolvimento de conteúdos educacionais para uso nas escolas de 

educação básica, no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio. Os 

projetos selecionados serão apoiados com recursos de custeio, 

destinados à produção e testagem do material didático. 

 

2. Programa de Cooperação Internacional STEM: O Programa de 

Cooperação Internacional STEM (sigla para Science, Technology, 

Engineering and Mathematics) é uma nova ação da Capes, em parceria 

com Conselho Britânico/Fundo Newton, para promover a mobilidade e o 

intercâmbio de docentes e pesquisadores responsáveis pelo ensino de 

ciências, tecnologias, engenharia e matemática de países emergentes 

ao Reino Unido. A ação visa à troca de conhecimentos entre docentes e 

pesquisadores para incentivar a inovação curricular e a criação de novas 

                                                           
17 Dados disponíveis na página http://www.capes.gov.br/educacao-basica 
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estratégias na formação de professores da educação básica nas áreas 

de ciências e matemática. 

 

3. Programa de Apoio à Formação de Profissionais no Campo das 

Competências Socioemocionais: também é uma nova ação da 

CAPES, em parceria com o Instituto Ayrton Senna. O Programa apoiará 

o desenvolvimento de projetos de pesquisa e de inovação em rede que 

permitam a criação de estratégias para o desenvolvimento de 

competências socioemocionais aliadas à formação de profissionais do 

magistério, bem como à melhoria da educação básica na rede pública. A 

ação tem como objetivo fomentar a produção acadêmica e a formação 

de recursos humanos, em nível de pós-graduação, mestrado e 

doutorado, e incentivar a articulação entre pós-graduação, licenciaturas 

e escolas da rede pública de educação. 

 

4. Programa de Apoio a Laboratórios Interdisciplinares de Formação 

de Educadores - Life: visa selecionar propostas que tenham por 

objetivo a criação de laboratórios interdisciplinares de formação de 

educadores. Os laboratórios constituem espaços de uso comum das 

licenciaturas nas dependências de Instituições Públicas de Ensino 

Superior (IPES), destinados a promover a interação entre diferentes 

cursos de formação de professores. 

 

5. Programa Novos Talentos: tem como objetivo apoiar propostas para 

realização de atividades extracurriculares para professores e alunos da 

educação básica, tais como cursos e oficinas, visando à disseminação 

do conhecimento científico, ao aprimoramento e à atualização do 

público-alvo e à melhoria do ensino de ciências nas escolas públicas do 

país. 

 

6. Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica - 

PARFOR: Tem como objetivo induzir e fomentar a oferta de educação 
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superior, gratuita e de qualidade, para professores em exercício na rede 

pública de educação básica, para que estes profissionais possam obter 

a formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDB e contribuam para a melhoria da qualidade da educação básica 

no País. 

 

7. Observatório da educação: foi instituído em 2006 com o objetivo de 

fomentar estudos e pesquisas em educação, que utilizem a infra-

estrutura disponível das Instituições de Educação Superior – IES e as 

bases de dados existentes no INEP. O programa visa, principalmente, 

proporcionar a articulação entre pós-graduação, licenciaturas e escolas 

de educação básica e estimular a produção acadêmica e a formação de 

recursos pós-graduados, em nível de mestrado e doutorado. 

 

8. Programa de Consolidação das Licenciaturas - Prodocência: O 

Programa de Consolidação das Licenciaturas é uma ação da Capes cuja 

finalidade é o fomento à inovação e à elevação da qualidade dos cursos 

de formação para o magistério da Educação Básica, na perspectiva de 

valorização da carreira docente. 

 

9. E o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – 

PIBID, que será abordado e discutido amplamente a seguir. 

 

 

3.2 O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À 

DOCÊNCIA – PIBID 

 

Por meio da análise, divulgação e comentário dos documentos 

publicados em Diário Oficial da União dão-se panoramas mais amplos sobre o 

processo geral de criação, fundamentação, normas, leis, objetivos e práticas do 

PIBID. 
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A descrição sobre os principais tópicos acerca do PIBID será realizada 

conforme os principais itens da portaria 96, assim como apontamentos 

pertinentes acerca de diversas questões e desdobramentos serão 

apresentadas. 

Portanto, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – 

PIBID foi instituído pelo então presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior, Sr. Jorge Almeida Guimarães, em 12 de abril de 

2010 em publicação no DOU – Diário Oficial da União e regulamentado em 24 

de junho de 2010 por meio do decreto nº 7.219 assinado pelo então Presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva e pelo Ministro da Educação, Fernando Haddad. 

 

Art. 1º Instituir, no âmbito da CAPES, o Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID que tem por finalidade apoiar a 
iniciação à docência de estudantes de licenciatura plena das 
instituições de educação superior federais, estaduais, municipais e 
comunitárias sem fins lucrativos, visando aprimorar a formação dos 
docentes, valorizar o magistério e contribuir para a elevação do 
padrão de qualidade da educação básica. (BRASIL, 2010) 

 

Tem como base legal a Lei nº 9.394/1996, a Lei nº 12.796/2013 e o 

decreto nº 7.219/2010. O texto da portaria nº 096, de 18 de julho de 2013 

(Brasil, 2013) descreve o PIBID como “um programa da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) que tem por finalidade 

fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da 

formação de docentes em nível superior e para a melhoria da qualidade da 

educação básica pública brasileira. Os projetos apoiados no âmbito do PIBID 

são propostos por instituições de ensino superior (IES) e desenvolvidos por 

grupos de licenciandos sob supervisão de professores de educação básica e 

orientação de professores das IES”. 

A princípio a licenciatura em Educação Física não constava explicitamente 

no documento que regulamentava quais licenciaturas poderiam participar do 

programa, porém o DOU ainda aponta que o PIBID atenderá, prioritariamente, 

a formação de docentes para atuar em diversas áreas do conhecimento e 

níveis de ensino e que podem incluir licenciaturas com denominação especial 

que atendam a projetos interdisciplinares ou novas formas de organização do 
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ensino médio, devidamente aprovadas pelo Conselho de Educação 

competente (justamente o caso da licenciatura em Educação Física), a saber: 

 

a) Para o ensino médio: 

I. licenciatura em Física; 

II. licenciatura em Química; 

III. licenciatura em Filosofia; 

IV. licenciatura em Sociologia; 

V. licenciatura em Matemática; 

VI. licenciatura em Biologia; 

VII. licenciatura em Letras-Português; 

VIII. licenciatura em Pedagogia. 

 

b) Para o ensino fundamental: 

I. licenciatura em Pedagogia, com destaque para prática em classes de 

alfabetização, inclusive EJA; 

II. licenciatura em Ciências; 

III. licenciatura em Matemática; 

IV. licenciatura em Educação Artística e Musical; 

V. licenciaturas com denominação especial que atendam a projetos 

interdisciplinares ou novas formas de organização do ensino fundamental, 

devidamente aprovadas pelo Conselho de Educação competente. 

 

c) De forma complementar: 

I. licenciatura em Letras-Língua estrangeira; 

II. licenciaturas interculturais (formação de professores indígenas); 

III. licenciaturas em educação do campo e para comunidades quilombolas; 

IV. formação de professores para a educação infantil; 

V. demais licenciaturas, desde que justificada sua necessidade social no local 

ou região (que também subentende que a licenciatura em Educação Física 

legalmente possa fazer parte do programa). 
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O apoio do programa consiste na concessão de bolsas aos integrantes 

do projeto e no repasse de recursos financeiros para custear suas atividades. 

 Divulgado de maneira pública, as bolsas da Capes abrangem cinco 

modalidades aos participantes do projeto institucional: 

 

• Iniciação à docência – para estudantes de licenciatura das áreas 

abrangidas pelo subprojeto. Valor: R$400,00 (quatrocentos reais) para o 

cumprimento de 32 horas mensais; 

• Supervisão – para professores de escolas públicas de educação básica 

que supervisionam, no mínimo, cinco e, no máximo, dez bolsistas da 

licenciatura. Valor: R$765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) para 

o cumprimento de 32 horas mensais; 

• Coordenação de área – para professores da licenciatura que coordenam 

subprojetos. Valor: R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). 

• Coordenação de área de gestão de processos educacionais – para o 

professor da licenciatura que auxilia na gestão do projeto na IES. Valor: 

R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). 

• Coordenação institucional – para o professor da licenciatura que 

coordena o projeto PIBID na IES. Permitida a concessão de uma bolsa 

por projeto institucional. Valor: R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

 

Cada discente bolsista realiza as ações junto aos outros participantes do 

programa em uma das escolas públicas credenciadas no PIBID em 1 dia da 

semana e 1 turno a combinar com os supervisores e coordenadores, sendo 

que o supervisor deve atuar em turno contrário ao seu horário de trabalho 

(caso contrário receberia da união duas vezes para trabalhar no mesmo 

horário). 

A escolha das escolas, assim como dos bolsistas é realizada por meio 

de uma seleção promovida pela instituição de ensino superior (IES) participante 

do programa junto à Diretoria de Ensino - DE do município. 



82 
 
 
 
 

As bolsas são pagas pela Capes diretamente aos bolsistas, 

obrigatoriamente por meio de crédito bancário em conta corrente (001) em 

nome do mesmo. 

A duração da bolsa varia conforme a modalidade da concessão, a saber: 

I – As bolsas de coordenação e de supervisão terão duração de até 48 

(quarenta e oito) meses, prorrogáveis por igual período; 

II – A bolsa de iniciação à docência terá duração de até 24 (vinte e quatro) 

meses, prorrogáveis por igual período, de forma que o bolsista de iniciação à 

docência não poderá receber a bolsa PIBID por período superior ao máximo 

estabelecido, mesmo que ingresse em curso de licenciatura ou subprojeto 

diferente. 

 Os objetivos publicados no site oficial do PIBID atualmente apontam que 

os principais objetivos do programa são: 

 

• Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 

básica; 

• Contribuir para a valorização do magistério; 

• Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e 

educação básica; 

• Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 

educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação 

em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de 

caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de 

problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem; 

• Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 

professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e 

• Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 

formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas 

nos cursos de licenciatura. 
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As características do Projeto e dos Subprojetos, segundo a seção I da 

portaria 96, devem abranger diversas questões e dimensões da iniciação à 

docência, entre as quais: 

 

I – Estudo do contexto educacional envolvendo ações nos diferentes 
espaços escolares, como salas de aula, laboratórios, bibliotecas, 
espaços recreativos e desportivos, ateliers, secretarias; 
II – Desenvolvimento de ações que valorizem o trabalho coletivo, 
interdisciplinar e com intencionalidade pedagógica clara para o 
processo de ensino-aprendizagem; 
III – Planejamento e execução de atividades nos espaços formativos 
(escolas de educação básica e IES) a eles agregando outros 
ambientes culturais, científicos tecnológicos, físicos e virtuais que 
ampliem as oportunidades de construção de conhecimento, 
desenvolvidas em níveis crescentes de complexidade em direção à 
autonomia do aluno em formação; 
IV – Participação nas atividades de planejamento do projeto 
pedagógico da escola, bem como participação nas reuniões 
pedagógicas; 
V – Análise do processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos 
ligados ao subprojeto e também das diretrizes e currículos 
educacionais da educação básica; 
VI – Leitura E discussão de referenciais teóricos contemporâneos 
educacionais para o estudo de casos didático-pedagógicos; 
VII – Cotejamento da análise de casos didático-pedagógicos com a 
prática e a experiência dos professores das escolas de educação 
básica, em articulação com seus saberes sobre a escola e sobre a 
mediação didática dos conteúdos; 
VIII – Desenvolvimento, testagem, execução e avaliação de 
estratégias didático pedagógicas e instrumentos educacionais, 
incluindo o uso de tecnologias educacionais 
e diferentes recursos didáticos; 
IX – Elaboração de ações no espaço escolar a partir do diálogo e da 
articulação dos membros do programa, e destes com a comunidade. 
X – Sistematização e registro das atividades em portfólio ou 
instrumento equivalente de acompanhamento;  
XI – desenvolvimento de ações que estimulem a inovação, a ética 
profissional, a criatividade, a inventividade e a interação dos pares. 
(BRASIL, 2013) 

 

O projeto institucional é composto por um ou mais subprojetos, definidos 

pela área de conhecimento do curso de licenciatura. 

As áreas das licenciaturas apoiadas pelo programa são aquelas 

relacionadas à educação básica, nos seus níveis e modalidades, e à gestão 

educacional, definidas em edital, sendo que cada projeto institucional poderá 

possuir apenas um subprojeto por licenciatura/habilitação em cada 

campus/pólo, respeitando a faixa mínima e máxima de alunos por subprojeto 

sendo que, segundo o artigo 11 da portaria cada subprojeto deverá ser 
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composto por no mínimo: 05 (cinco) estudantes de licenciatura, 1 (um) 

coordenador de área e 1 (um) supervisor. 

 

Esta iniciativa procura dar apoio aos estudantes das licenciaturas 
buscando aperfeiçoar sua formação acadêmica tornando-os, no 
futuro, docentes que possam atender as demandas das escolas 
públicas do ensino básico com mais eficácia. Neste sentido, torna-se 
necessário inserir esses estudantes no cotidiano das escolas da rede 
pública de educação para que haja uma reciprocidade entre o 
processo de sua formação e a realidade vivida no espaço escolar. O 
Programa, por intermédio do diálogo constante entre teoria e prática, 
procura dar incentivo aos futuros docentes para praticarem e 
participarem de experiências educacionais que possam superar os 
problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem. Neste 
decurso, as escolas públicas de educação básica atuam como 
agentes importantes nos processos formativos dos estudantes das 
licenciaturas, mobilizando seus professores (os supervisores 
bolsistas) como coformadores dos futuros docentes. (LANNI, 2015, p. 
34) 

 

Em 11 de abril de 2016, um verdadeiro choque ocorreu para todos que 

faziam parte do PIBID com a notícia da “portaria nº 46”, que foi publicada com 

a prerrogativa de "atender a necessidade de aperfeiçoar e atualizar as normas 

do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência" mudanças 

significativas ocorreriam no programa. 

Entre elas a diminuição da bolsa para os discentes, que segundo o 

artigo 23 determinava que "A CAPES concederá recursos financeiros para a 

execução dos projetos aprovados nas chamadas públicas do PIBID a título de 

custeio anual no valor de R$250,00 por bolsista de iniciação à docência" e 

também excluía licenciaturas como Artes, Educação Física e a atuação do 

curso de Educação Infantil. 

Outras mudanças drásticas foram aplicadas no próprio número de 

bolsistas coordenados pelos supervisores e até mesmo nos objetivos e ideais 

do programa, pois pela nova portaria cada coordenador de área deveria 

orientar no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) bolsistas de iniciação à 

docência e cada supervisor deve acompanhar no mínimo 10 (dez) e no máximo 

15 (quinze) bolsistas de iniciação à docência (50% a mais do que 

originalmente). 
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O artigo 4, inciso X determinava que “a distribuição geral das bolsas de 

iniciação à docência respeitará 40% do total disponível para subprojetos de 

Alfabetização, 30% para subprojetos de Letramento (matemático, científico e 

de língua portuguesa) e 30% para as áreas de conhecimento do ensino médio. 

Esses limites poderão ser revistos pela CAPES”. 

Em 2015 o livro "A formação de professores na e com escola pública: a 

experiência do PIBID/UMESP” os autores já alertavam sobre a questão: 

 

(...) enquanto esse livro é finalizado, o PIBID vem sofrendo ameaças 
com as notícias de cancelamento do programa ou de sua 
continuidade apenas nominal, tantas as mudanças que se cogita 
seriam introduzidas nesse programa que tem servido não apenas 
para encarar de modo construtivo e efetivo os desafios e a luta por 
uma escola pública de melhor qualidade, mas em especial para 
reverter a pouca atratividade da carreira docente bem como para os 
ajustes necessários para uma formação mais adequada das 
licenciaturas. (BAHIA, GOMES e SOUZA, 2015, p.12) 

 

 O “novo” PIBID da portaria 46 descaracterizava totalmente e 

arbitrariamente o programa e, de fato, em diversos lugares do Brasil tanto 

bolsistas quanto coordenadores e supervisores se mobilizaram para cancelar a 

portaria, como foi comunicado pela assessoria de comunicação da 

Universidade Estadual de Maringá: 

 

Acadêmicos da Universidade Estadual de Maringá, bolsistas do 
Programa de Iniciação à Docência (PIBID), da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fizeram um 
protesto em frente à Biblioteca Central da UEM, contra a Portaria nº 
46/2016, publicada no Diário Oficial da União, em 15 de abril de 2016. 
O professor João Cesar Guirado, coordenador institucional do PIBID, 
revela uma preocupação com o texto da referida Portaria que deturpa 
os objetivos quando, por exemplo, atribui ao estudante ainda em 
formação a responsabilidade de melhorar indicadores de 
aprendizagem de Escolas de Educação Básica, consideradas 
prioritárias por apresentarem baixo rendimento. Segundo Guirado, é 
disso que trata o Artigo 4, inciso IX, formulando que passa a ser 
agregado aos objetivos do PIBID “comprometer-se com a melhoria da 
aprendizagem dos estudantes nas escolas onde os projetos 
institucionais são desenvolvidos”. inda de acordo com o professor, o 
documento também torna precário o trabalho dos docentes das IES e 
professores da Educação Básica envolvidos com o Programa. Isso 
está demonstrado na determinação de que os professores das IES 
devem acumular duas ou mais funções (artigos 11 e 12) sem 
respeitar as especificidades das instituições multicampi. Ou com o 
aumento do número de bolsistas a serem orientados pelos 
professores (artigo 10, parágrafos 1 e 2) e aumento no número de 
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Escolas de Educação Básica. Parceiras do PIBID a serem 
acompanhadas pelos professores. Na avaliação de Guirado, o 
preocupante é que a Portaria nº 46/2016 coloca o bolsista de 
iniciação à docência em atuação irregular da profissão, uma vez que 
o mesmo passa a assumir a regência de sala de aula sem a presença 
do supervisor. (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, 2016).18 

 
 O FORPIBID – Fórum Nacional dos Coordenadores Institucionais do 

PIBID publicou uma petição pública em 05 de maio de 2016 direcionado ao 

ministro da educação para a revogação da portaria 46; esta petição obteve 

10.373 assinaturas online e a mobilização com abaixo-assinados presenciais 

por todo o território nacional (incluindo a Universidade Metodista de São 

Paulo). 

 Na petição do FORPIBID era explícito o descontentamento de todos com 

os objetivos e o novo formato do programa: 

 

O Fórum Nacional do PIBID convoca a todos comprometidos com o 
PIBID e o PIBID Diversidade a solicitar ao MEC a revogação da 
Portaria CAPES 046/2016 e manifestar-se pela continuidade dos 
Projetos Institucionais em andamento em 284 Instituições de Ensino 
Superior e 5.898 escolas públicas.  A portaria 046/2016 altera 
profundamente o enfoque do Programa. Estabelece regras que 
precarizam as ações que vem sendo realizadas com grande 
efetividade, tendo amplo reconhecimento nas escolas de Educação 
Básica e nas Instituições de Ensino Superior e, de modo geral, pela 
comunidade escolar. A ênfase da ‘nova’ Portaria deixa de ser a 
formação do professor e prioriza o reforço escolar em língua 
portuguesa e matemática, tido como solução mágica, imediata e 
eficaz para melhoria nos índices de aprendizagem. Além disso, pelas 
novas regras da nova portaria, várias IES estão impossibilitadas de 
propor qualquer projeto e serão punidas com o encerramento das 
atividades em andamento. Manter o PIBID significa tomar partido a 
favor da formação para a cidadania, no seu sentido mais pleno. Os 
que têm medo de formar professores sabem que vão perder seu 
poder de manipulação e de opressão. Nós seguiremos juntos na 
marcha por uma educação de qualidade e, efetivamente, 
empenhados na construção coletiva de uma sociedade mais justa e 
democrática.  Pelo exposto, vimos solicitamos ao MEC a imediata 
revogação da Portaria CAPES 40/2016 e a retomada do diálogo com 
a sociedade por meio do grupo de trabalho instituído quando da 
audiência pública no Senado da República em fevereiro de 2016. 
(Anexo 2)  

 

                                                           
18 http://www.noticias.uem.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20765:bolsistas-
pibid-protestam-contra-portaria-462016&catid=987:novidades Acesso em 25 de setembro de 
2017 
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 Com todos os protestos e insatisfações em todo o país em 15 de junho 

de 2016, foi publicado no DOU a portaria nº 84, de 14 de junho de 2016 em 

que o presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo estatuto aprovado 

pelo decreto nº7.692, de 02 de março de 2012, resolveu revogar a portaria nº 

46, de 11 de abril de 2016, publicada no dou de 15/04/2016, que aprova o 

regulamento do programa institucional de bolsa de iniciação à docência PIBID, 

fazendo com o que a portaria número 96 permanecesse vigente. 

 Lanni (2015) discorre sobre a importância e a valorização que o PIBID 

representa para o combate à crise nas licenciaturas: 

 

(....) esses dados reforçam a valorização, o incentivo e o empenho do 
projeto na inserção e permanência de seus envolvidos e corporifica 
um claro enfrentamento perante a crise das licenciaturas. A busca 
constante pela qualidade no projeto em dar recursos materiais e um 
bom aporte teórico aos envolvidos demonstra uma preocupação real 
em melhorar este quadro crítico e preocupante no panorama de 
nossa educação atual. A questão da valorização docente implica 
diretamente na qualidade da formação e a atuação dos futuros 
professores em sua prática profissional. Parte-se do princípio que a 
qualificação de um bom professor reside na ação ininterrupta de 
estudo e aperfeiçoamento no campo da pesquisa, uma vez que nosso 
sistema educacional passa por constantes mudanças que não 
permeiam a valorização salarial, fato que dificulta o empenho deste 
em sua qualificação profissional. (p.39 e 40) 

 
 

 A continuidade do PIBID em sua proposta “original” possibilitou que 

todos os programas nas licenciaturas Brasil afora fossem mantidos e, dessa 

forma, houve continuidade nas ações em prol do crescimento e valorização da 

licenciatura e consequentemente da profissão docente no país.  

 Enquanto redigíamos esse capítulo recebemos mensagem do 

FORPIBID informando que uma carta foi enviada aos parlamentares em 

Brasília na tentativa de manter o programa para o ano de 2018, sem cortes e 

tampouco interrupções 

 

Tendo em vista a importância do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID e PIBID Diversidade) à formação dos 
professores do Brasil, em vigência desde 2007, sob coordenação da 
Diretoria de Educação Básica (DEB) da Capes, bem como as Metas 
15, 16, 17 e 18 do Plano Nacional de Educação (PNE), vimos com 
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muita preocupação a previsão de cortes no PLOA/2018, referentes 
aos programas da educação básica (cerca de 0,5% do orçamento do 
MEC) e a indefinição de novo Edital para o próximo. Embora haja 
manifestações da Capes sobre a continuidade do programa, também 
foi apresentada possibilidade de sua interrupção temporária, 
alegando questões técnicas de prestação de contas. Tanto a Portaria 
Capes n. 96/2013 e os Editais Capes n. 61 e 66, normativos que 
regulam o funcionamento dos Programas, preveem a possibilidade de 
prorrogação do atual edital, alternativa a ser considerada neste 
momento de tanta indefinição. (FORPIBID, 2017) 

 

 Ainda citando a mensagem “é fato indiscutível, os importantes resultados 

do PIBID como a melhoria da formação inicial do futuro professor e sua 

contribuição à escola pública nos seus diversos desafios didático-pedagógicos, 

de gestão e parceria com as IES” de forma que o término, ou mesmo a redução 

do PIBID, causaria prejuízos irreversíveis à formação de professores, pois 

fragilizará a parceria de anos com cerca de 5 mil escolas públicas da educação 

básica e também trará a retirada de aproximadamente 60 mil bolsas nas 

instituições de ensino superior (IES), destinadas aos estudantes das 

licenciaturas, podendo agravar ainda mais a evasão no ensino superior, visto 

que além de todos os benefícios acadêmicos e intelectuais os bolsistas que 

recebem R$ 400,00 mensalmente podem ter dificuldades financeiras para arcar 

com o custo do curso (no caso das faculdades particulares) ou mesmo na 

manutenção e suporte financeiro que os auxilia nas tarefas cotidianas e que 

possibilitam fazer um bom trabalho junto ao programa. 

Em fevereiro de 2018 o atual edital do PIBID foi encerrado, porém em 1° de 

março um novo edital foi publicado pela CAPES em seu site oficial, com início 

do novo programa em agosto de 2018. 

 

3.3 - O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À 

DOCÊNCIA - PIBID NA UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO – 

UMESP 

Prof. Dr. Nicanor Lopes19 descreveu com detalhes a verdadeira 

conquista que foi a aprovação de receber o PIBID na Universidade Metodista 

                                                           
19 Ex-Diretor da Escola de Comunicação, Educação e Humanidades da UMESP, Pastor Metodista, 
Teólogo, Mestre em Ciências da Religião. pela Universidade Metodista de São Paulo (2003), Doutor em 
Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo (2012). Graduado em Teologia pela 



89 
 
 
 
 

de São Paulo no livro “A Formação de Professores na e com a Escola Pública: 

A Experiência Do PIBID/UMESP. 

 

(...) a primeira conquista tornou-se possível quando, logo no início de 
2012 foi aberto, pela Diretoria de Educação Básica da CAPES, edital 
para selecionar novos projetos institucionais e aprovar novas 
instituições que desejassem se comprometer com o PIBID - Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (...) Enviada a 
proposta final à CAPES, foi aprovada, sendo implantada com força e 
vigor, envolvendo 9 subprojetos, relativos a todas as licenciaturas, 
tanto na modalidade presencial como na EAD. Envolvendo mais de 
300 bolsistas, entre discentes, docentes da universidade e docentes 
das escolas públicas, ao longo do primeiro ano e meio, o PIBID 
rapidamente consolidou-se, com grande empenho e dedicação dos 
coordenadores e coordenadoras dos 9 subprojetos. Foram realizados 
encontros tanto do projeto institucional, quanto dos subprojetos, 
sempre com presença entusiasmada de docentes do ensino público, 
atuando como supervisores. A segunda proposta de projeto 
institucional foi apresentada pouco antes de vencer o tempo do 
primeiro projeto, em outubro de 2013, para seleção no novo edital e, 
se aprovado, com início em fevereiro de 2014. Novamente tínhamos 
institucionalmente o que celebrar, pois foi aprovada a nova proposta e 
renovado o vínculo da Metodista com o PIBID para vigorar até 
dezembro de 2017. Com diversas mudanças ocorridas com o tempo, 
incluindo relativas às normas do PIBID em razão da crise financeira 
que se abateu sobre o País, afetando diversas instâncias do Governo 
Federal, houve uma redução do número de subprojetos e de 
bolsistas, e isso em todo o Brasil, infelizmente. (LOPES, 2015 in 
BAHIA, GOMES e SOUZA, 2015, p. 6, 7 e 8) 

 
Especificando ainda mais um pouco da história da implantação do PIBID 

na UMESP, Bahia e Souza (2017) reiteram que o início ocorreu em agosto de 

2012 com nove projetos e, atualmente (2017), conta com o desenvolvimento de 

seis subprojetos (Ciências Biológicas; Educação Física; Filosofia; Matemática; 

Pedagogia Presencial; Pedagogia EAD) que desenvolvem atividades em 18 

escolas públicas parceiras de três Secretarias de Educação (6 escolas da SME 

de São Bernardo do Campo; 4 escolas da SME de Mauá e 8 escolas da 

Diretoria de Ensino de São Bernardo do Campo/SEESP), envolvendo 235 

bolsistas (1 coordenador institucional; 1 coordenador de gestão e processos 

educacionais; 12 coordenadores de áreas; 27 supervisores e 196 licenciandos), 

distribuídos da seguinte forma: 

 

                                                                                                                                                                          
Faculdade de Teologia da Igreja Metodista (1981). Especialização em Capelania Hospitalar pela 
Universidade de Campinas (2000). 
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Programa/Projeto 004850 - Pibid / UMESP / Biologia / Campus Rudge Ramos: 

- 1 coordenador de área, 16 bolsistas, 2 supervisores 

 

Programa/Projeto 008180 - Pibid / UMESP / Educação Física / Campus Rudge 

Ramos: 

- 2 coordenadores de área, 38 bolsistas, 4 supervisores 

 

Programa/Projeto 005620 - Pibid / UMESP / Filosofia / Campus Rudge Ramos 

- 2 coordenadores de área, 28 bolsistas, 5 supervisores 

 

Programa/Projeto 005100 - Pibid / UMESP / Matemática / Campus Rudge 

Ramos: 

- 2 coordenadores de área, 33 bolsistas, 5 supervisores,  

 

Programa/Projeto 004980 - Pibid / UMESP / Pedagogia / Campus Vergueiro: 

- 2 coordenadores, 32 bolsistas, 6 supervisores,  

 

Programa/Projeto: 021160 - Pibid / UMESP / Pedagogia / Polo Mauá: 

- 3 coordenadores, 49 bolsistas, 5 supervisores 

 

 O vínculo do PIBID com a UMESP vigora até o mês de fevereiro de 

2018, o que ocorrerá após este período ainda é incerto e já como exposto a 

luta dos “Pibidianos” pela manutenção do Programa, em todo o território 

nacional, tem sido impressionante e marcada, até aqui, por sucesso, vitórias 

que são, de fato, da luta pelo fortalecimento das licenciaturas, em todas as 

áreas, como o caminho mais urgente e prioritário para garantir a melhoria do 

ensino público, por meio do professorado bom boa formação e alto 

compromisso ético com a profissão docente. Mais ainda, na UMESP o PIBID 

pode ser apresentado como fortalecedor das Licenciaturas, com papel único e 

indispensável (Lopes, 2015 in Bahia, Gomes e Souza, 2015).20 

                                                           
20 A CAPES em 1 de março de 2018 publicou o novo edital do PIBID, que continua o programa a partir de 
agosto de 2018. 
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 As produções, eventos, congressos e progressos que o PIBID trouxe à 

licenciatura dos programas envolvidos na UMESP em todos estes anos é 

marcante e evidente, de forma que alguns feitos podem ser destacados:  

 

• I Encontro PIBID/Metodista (2013); 

• II Encontro PIBID/Metodista (2017); 

• O livro “A formação de professores na e com a escola pública: a 

experiência do PIBID/ UMESP” - organização de Norinês Panicacci 

Bahia; Roger Marchesini de Quadros Souza; Mara Pavani da Silva 

Gomes (2016); 

• O livro “Quem quer ser professor?” de autoria de Norinês P. Bahia e 

Roger Marchesini de Quadros Souza (2017); 

• O livro “Iniciação à docência como inovação: o PIBID na Universidade 

Metodista de São Paulo” organização de Norinês Panicacci Bahia e 

Roger Marchesini de Quadros Souza (2014); 

• O artigo “Quem quer ser professor? - O PIBID como uma possibilidade 

para o enfrentamento da desvalorização do magistério” de Norinês 

Panicacci Bahia e Roger Marchesini de Quadros Souza (2012); 

• Dissertação de mestrado “O PIBID - Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência e a crise das Licenciaturas: o caso de um Curso de 

Pedagogia a Distância de Luciana de Freitas Lanni (2015); 

• Tese de doutorado: A Formação do Professor de Matemática em 

Interface com O Pibid – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência: As Representações de Licenciandos e supervisores de 

Silvana Pucetti (2016); 

 

Outro conjunto de ações que se destacam neste processo é aquele 
representado pela interlocução feita em nível regional com as 
Instituições de Ensino Superior (IES), que também participam do 
referido programa. Alguns exemplos são o Fórum Estadual do PIBID 
e os Fóruns Regional e Nacional do PIBID, bem como o FORPIBID – 
Fórum dos Coordenadores Institucionais do PIBID. (BAHIA, GOMES 
e SOUZA, 2015, p.34) 
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 Diversas inovações e avanços nos procedimentos em relação ao 

controle de qualidade do PIBID foram concretizados ao longo destes anos 

dentro dos programas na UMESP. Bahia, Pavani e Souza (2015) salientam que 

dentro da UMESP não nos limitamos somente aos relativos e expressos na 

Portaria 096/CAPES (BRASIL, 2013), que normatiza o regulamento do PIBID, 

mas também nos detemos em outros considerados importantes para a 

consolidação do programa e o seu devido acompanhamento e avaliação. 

 

(...) a primeira ação considerada importante (e prevista na Portaria 
096/ CAPES) foi a implantação da CAP (Comissão de 
Acompanhamento do PIBID), em maio/2014, por um sistema de 
votação próprio e desenvolvido para as inscrições dos candidatos e 
para a eleição dos membros por todos os bolsistas. (...) A segunda 
ação, decorrente da constituição da CAP (também prevista na 
Portaria 096/CAPES), foi a elaboração e aprovação do Regimento 
Interno do PIBID. Isto significou um avanço para a legitimidade do 
programa na instituição, tendo em vista que o mesmo foi 
encaminhado às instâncias superiores da Universidade Metodista de 
São Paulo para aprovação. O terceiro procedimento adotado (e não 
previsto na Portaria 096/ CAPES) significou a garantia de um 
acompanhamento mais efetivo dos subprojetos nas escolas públicas: 
uma decisão, desde 2014, de atribuirmos a um dos Coordenadores 
de Gestão e Processos Educacionais a tarefa de, efetiva e 
mensalmente, realizar visitas de acompanhamento aos bolsistas nas 
21 escolas públicas parceiras (uma síntese sobre os procedimentos 
desse acompanhamento será apresentada mais à frente) (...) A 
quarta ação implantada que vem se materializando como 
contrapartida da Universidade (também não prevista na Portaria 096/ 
CAPES) é a constituição, em 2015, de uma CSA (Comissão Setorial 
de Avaliação) própria do PIBID, inclusive com a publicação do Ato 
Administrativo nº 19/2015, do Reitor da Metodista. Isso ocorreu 
graças ao reconhecimento da importância de fortalecermos e 
ampliarmos, ainda mais, os procedimentos de acompanhamento e 
avaliação do PIBID/ UMESP, com o envolvimento efetivo de todos os 
bolsistas e até não bolsistas, como os gestores das escolas públicas 
onde são desenvolvidas as ações/atividades do PIBID. (...) por fim, há 
o procedimento que, sem dúvida para nós, é marcado pela inovação 
no contexto do PIBID, não só regional, mas também nacional: a 
proposição e aprovação pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (FAPESP) para o financiamento de uma 
pesquisa com os egressos do PIBID/UMESP, que se desenvolverá no 
período de 2015-2017 (Já concretizada e publicada). (BAHIA, 
GOMES e SOUZA, 2016, p. 27 e 28) 

 

O investimento da CAPES/MEC somente com as bolsas da 

Universidade Metodista de São Paulo hoje está na ordem de R$ 121.855,00 

mensais, ou R$1.462.250,00 anuais, fato que comprova o investimento e 

preocupação do governo federal com a formação com qualidade de novos 
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professores e tentar conter o colapso eminente do sistema educacional como já 

discutido nos capítulos anteriores. Obviamente que investimentos financeiros 

sem um programa sólido e bem elaborado seria somente desperdício de 

dinheiro público e, por isso, temos o prazer de no próximo capítulo apresentar o 

subprojeto do curso de Educação Física. 

 

3.4 O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS NO SUBPROJETO DO 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO PIBID NA UNIVERSIDADE METODISTA 

DE SÃO PAULO – UMESP. 

 

O curso de Educação Física da Universidade Metodista existe desde 

1998 e atualmente conta com 360 alunos no curso de Bacharel e 75 alunos no 

curso de licenciatura.  A entrada no curso é feita pelo bacharel (3 anos de 

duração) e depois, caso o discente queira, existe a possibilidade da 

complementação de mais 1 ano para a obtenção do diploma de em 

licenciatura.  

Atualmente nos orgulhamos de afirmar que o curso está entre os 5 

melhores cursos de faculdades particulares do Brasil no Ranking Universitário 

da Folha 21, é nota 4 no ENADE 22 e ganhou 4 estrelas no tradicional Guia do 

Estudante da Editora Abril na edição de 2017 23.  

Integrante da Escola de Ciências Médicas e da Saúde o curso de 

Educação Física possui características de estrutura docente, física e curricular 

diferenciadas, tais como: 

 

• Corpo docente: 30% doutores, 65% mestres e 5% especialistas; 

• Único curso a oferecer conhecimentos de aplicativos, softwares e novas 

tecnologias (Módulo de Inovação e empreendedorismo); 

                                                           
21  http://ruf.folha.uol.com.br/2017/ranking-de-cursos/educacao-fisica/ acesso em 09 de outubro 
de 2017. 
22 https://portal.metodista.br/noticias/2017/setembro/cursos-da-metodista-apresentam-otimos-
conceitos-no-enade-2016 acesso em 09 de outubro de 2017 
23 
https://guiadoestudante.abril.com.br/busca/?termo=educa%C3%A7%C3%A3o%20f%C3%ADsi
ca&graduacao-0=542030683&graduacao-1=8445078&filtro=graduacao acesso em 09 de 
outubro de 2017 
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• 100% dos estágios podem ser feitos dentro da própria Universidade 

Metodista; 

• Melhor infraestrutura da região (3 ginásios, piscina, salas de ginástica, 

dança, musculação, laboratório de fisiologia, laboratórios de anatomia, 

informática etc.); 

• Trabalho interdisciplinar na Policlínica: aprendizado com profissionais de 

outras áreas (fisioterapia, nutrição, psicologia etc.), exemplo: PRAIDI; 

• Único curso do Brasil com projetos em todas as áreas: 

a. Academia completa (musculação, natação, hidroginástica, 

avaliação física); 

b. Projeto de handebol e mini-handebol (iniciação esportiva); 

c. Projeto Aquarela (para idosos); 

d. PRAIDI (Programa para Diabéticos); 

e. Projeto Sentir (para pessoas com deficiência); 

f. Grupo de Capoeira; 

g. Grupo de Corrida; 

h. Grupo de Dança; 

i. Grupo de Escalada Vertical; 

j. Grupo de Jogos e brincadeiras; 

k. Grupo de Ginástica. 

 

E apesar de dispormos de toda esta estrutura física e acadêmica 

privilegiada uma preocupação eminente em relação às predileções dos 

discentes deixa em alerta a área da licenciatura: a maioria dos ingressantes no 

curso (como comprovam os dados) não vislumbrava a Educação Física Escolar 

como possibilidade de atuação. 

Foi então, que para enfrentamento deste cenário de colapso na 

licenciatura do nosso curso, em junho de 2012 teve início o PIBID no 

subprojeto do curso de Educação Física, com 22 bolsistas, 4 supervisores e 1 

coordenador de área. As escolas que receberam os bolsistas foram: Escola 

Estadual São Pedro, Escola Estadual Maria Auxiliadora Marques, Escola 
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Estadual Engenheiro Estadual Francisco Prestes Maia e Escola Estadual 20 de 

Agosto, todas localizadas no município de São Bernardo do Campo/SP. 

De junho de 2012 até outubro de 2017 o subprojeto contou com 135 

bolsistas, sendo que: 

• 38 discentes ainda estão participando como bolsistas do PIBID; 

• 10 discentes saíram do programa, mas continuam no curso de 

licenciatura ou finalizaram o curso regular e ainda não possuem o 

diploma por não terem cumprido até o momento horas de estágio 

ou questões burocráticas, portanto não são considerados 

egressos; 

• 84 participantes são formados e, portanto, considerados 

egressos; 

• 3 participantes do PIBID nestes de PIBID 6 anos trancaram o 

curso. 

 

O processo de seleção para entrada no PIBID, subprojeto Educação 

Física, é rigoroso e possui algumas etapas para os interessados: 

• Inscrição no processo seletivo, inclusive com carta escrita de 

próprio punho contando quais as motivações para participar do 

PIBID; 

• Documentação completa exigida para inscrição e formalização da 

vaga caso ocorra (inclusive dados bancários individuais de conta 

corrente operação 001); 

• Análise de notas, frequência e histórico acadêmico; 

• Indicação de professores do curso; 

• Prova escrita baseada em publicações que abordem o PIBID na 

Universidade Metodista de São Paulo. 

 

Os bolsistas melhores colocados para as vagas entram no programa e 

os demais nomes entram em uma lista de espera, sendo que os ingressantes 

aprovados assinam um termo de compromisso com o programa e também um 
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regimento interno com as normas e regras do próprio subprojeto, dentre as 

quais destacamos: 

a) Compreender e dominar a proposta do Subprojeto da Educação Física, 

ou seja, seus objetivos, metas, formas de funcionamento, regras dentre outros; 

d) Dedicar-se, no período de vigência da bolsa, no mínimo 8 (oito) horas 

semanais às atividades do PIBID, sem prejuízo do cumprimento de seus 

compromissos regulares como discente; sendo que das 8 (oito) horas 

semanais dedicadas às atividades do PIBID torna-se obrigatório, o mínimo de 4 

(quatro) horas presenciais no ambiente escolar; 

e) Manter assiduidade durante todo o projeto. O controle semanal da 

presença de cada discente será realizado através de assinatura em lista, onde 

também será indicando a hora de entrada e hora de saída na unidade escolar, 

endossada mediante assinatura do supervisor da unidade escolar; 

f) A lista de presença de cada unidade escolar participante do subprojeto 

será conferida e arquivada pelos subcoordenadores; 

g) Com o intuito de estimular a reflexão da prática docente, deve o aluno 

participar de no mínimo 02 (duas) reuniões de Horários de Trabalho 

Pedagógico Coletivos – HTPCs no decorrer de 12 meses, sendo que as horas 

contabilizadas durante tais encontros podem ser descontadas do total de horas 

semipresenciais semanais; 

h) Tratar todos os membros do programa e da comunidade escolar com 

cordialidade, respeito e formalidade adequada sem distinção de qualquer tipo; 

i) Atentar-se à utilização da língua portuguesa de acordo com a norma 

culta, quando se tratar de comunicação formal do programa; 

l) O aluno-bolsista poderá se ausentar no máximo em 01 (uma) reunião 

geral, no decorrer de cada semestre. A falta será aceita mediante justificativa 

por escrito enviado aos cuidados dos subcoordenadores Rogério Toto e Diego 

Melo de Abreu, acompanhada de documento comprobatório. A segunda falta, 

consecutiva ou não, determinará o desligamento do aluno-bolsista do PIBID; 

m) Contribuir nas reuniões mensais, indicando artigos, filmes ou outros tipos 

de produção, que possam ser usados no contexto acadêmico/escolar; 
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p) Elaborar portfólio ou instrumento equivalente de registro com a finalidade 

de sistematização das ações desenvolvidas durante sua participação no 

projeto; 

q) Apresentar formalmente os resultados parciais e finais de seu trabalho, 

divulgando-os nos seminários de iniciação à docência, promovidos pela 

instituição ou no Congresso Cientifico promovido pela Universidade Metodista;  

r) Participar das atividades de acompanhamento e avaliação do PIBID 

definidas pela Capes; 

s) Realizar nos períodos que o calendário da rede pública ter número 

reduzido de dias letivos, atividades complementares, tais como: leituras, 

elaboração de planos de ensino e de aula, visitas e atividades culturais entre 

outras, previamente definidas pela subcoordenação. A homologação destas 

atividades será oportunamente avaliada pela subcoordenação; 

u) É vedado ao bolsista de iniciação à docência assumir rotina de 

atribuições dos docentes da escola ou atividades de suporte administrativo ou 

operacional. 

Todos estes critérios adotados internamente corroboram com a própria 

inovação em termos de acompanhamento e avaliação das ações estabelecidas 

de maneira pioneira pelo PIBID/UMESP 

 

No processo de avaliação do PIBID/UMESP e da construção dos 
instrumentos que pudessem operacionalizá-la, foi fundamental a 
constituição de um grupo de autores das ações que dão corpo e vida 
ao programa, o que incluiu o coordenador Institucional do projeto na 
UMESP; os coordenadores de gestão e processos; coordenadores de 
cada subprojeto do PIBID/UMESP; membros da Comissão Própria de 
Avaliação - CPA da universidade e da área de Avaliação da 
Instituição; representantes dos alunos bolsistas e representantes dos 
supervisores (professores) das escolas envolvidas. Cada um desses 
sujeitos traz a experiência pessoal e profissional que possibilita a 
identificação dos aspectos fundamentais que delimitam o contexto, a 
estrutura e a dinâmica das atividades desenvolvidas em cada 
subprojeto. Além disso, trazem a necessária contribuição 
metodológica que garante a validade de suas conclusões. (ÁZAR e 
MARQUES in BAHIA, GOMES e SOUZA, 2015, p. 58)  

 

O critério para escolha das escolas pelos bolsistas é o sorteio simples, 

com base nas possibilidades de dia e horário de cada indivíduo. 
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As atividades são acompanhadas semanalmente pelos relatos das 

supervisoras de cada unidade escolar, registros em foto e vídeo nos grupos 

criados no aplicativo para celular “Whatsapp” e com visitas in loco nas escolas. 

As supervisoras todos os meses entregam à coordenação do subprojeto 

relatórios de frequência, atividades e até mesmo um relatório com notas para 

os bolsistas em diversos itens que foram estabelecidos em reuniões com as 

próprias supervisoras para que um controle e análise das diversas variáveis 

pudessem ser mensurados. 

Todos os meses, no primeiro sábado de cada mês os coordenadores de 

área do PIBID realizam uma reunião com todos os bolsistas, organizada da 

seguinte maneira: 

• 1° horário: Reunião dos coordenadores com as supervisoras; 

• 2° horário: Reunião dos coordenadores, supervisoras e bolsistas; 

• 3° horário: Reunião dos coordenadores com os bolsistas. 

Nestas reuniões assuntos do cotidiano escolar, atuação dos bolsistas e 

novas ações para eventos em aulas e projetos são discutidos e posteriormente 

colocados em prática. 

Diversos temas durante estes anos forma abordados de forma 

conceitual e procedimental; dentre as quais destacamos: trabalho de 

aproximação entre escola e famílias por meio de atividades físicas, 

desenvolvimento de projetos e oficinas dentro das unidades escolares, resgate 

de brincadeiras antigas com participação das famílias, produção e 

desenvolvimento de atividades diversas com materiais reciclados, abordagens 

pedagógicas e suas aplicações dentro da escola, os benefícios da Educação 

Física na e para escola, promoção de festivais e campeonatos esportivos e os 

encontros gerais das escolas chamados de “Encontro PIBID”, que aproximou 

ainda mais os bolsistas, escolas e supervisores da Universidade, 

ressignificando o espaço físico da instituição para os presentes. 

No livro “A formação de Professores na e com a escola pública - A 

experiência do PIBID/UMESP” de Bahia, Souza e Gomes (2015) tivemos o 

prazer de contribuir com o artigo “Encontro PIBID do Subprojeto Educação 
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Física: Atividade Física, Educação e Cidadania”, onde relatamos parte das 

experiências dos encontros.  

O I Encontro PIBID de Educação Física da Universidade Metodista de 

São Paulo foi realizado em outubro de 2013 na Escola Estadual 20 de Agosto, 

em São Bernardo do Campo/SP. Aproximadamente 60 alunos de 4 escolas 

estaduais do município participaram das atividades propostas pelos bolsistas.  

Em 2014 e 2015, a estratégia foi realizar o encontro no campus da 

Universidade Metodista de São Paulo, oferecendo uma experiência diferente 

aos envolvidos. Os espaços privilegiados e diversificados da universidade 

foram fatores predominantes para a mudança e, de certa forma, é um privilégio 

poder proporcionar aos educandos vivências bem diversas da realidade de 

muitos, pela já explicitada deficiência e qualidade dos espaços físicos 

disponíveis na maioria das escolas estaduais em relação à uma universidade 

com estrutura de um curso superior de Educação Física. 

Os II e III Encontros PIBID de Educação Física da Universidade 

Metodista de São Paulo foram realizados em outubro de 2014 e 2015, 

respectivamente, com a participação de todos os bolsistas e as supervisoras. 

Foi uma ação que trouxe para dentro do campus mais de 60 crianças, 

estudantes dos 5º anos do Ensino Fundamental I e 6º anos do Ensino 

Fundamental II de 5 escolas estaduais do município de São Bernardo do 

Campo em 2014 e de 4 escolas diferentes em 2105. A faixa etária escolhida foi 

motivada pela característica de todas as unidades do projeto estarem 

semanalmente com as séries em questão, facilitando a formação de grupos e 

definição de temas. 

As atividades programadas se iniciaram com as boas-vindas e 

integração dos educandos no ginásio principal da universidade, onde 

conheceram um pouco mais os bolsistas e foram divididos em grupos que 

uniam estudantes das 5 escolas em cada grupo, justamente para “provocar” o 

encontro das desigualdades e favorecer o respeito, a cooperação, o 

coleguismo e a construção de novas amizades, que foi observada de maneira 

muito positiva. 
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Posterior à fase de integração, foram realizadas diversas atividades 

simultâneas, com temas totalmente distintos entre si: jogos cooperativos, 

esportes radicais, ginástica, resgate de brincadeiras de rua, jogos coletivos 

lúdicos, brincadeiras e esportes de culturas internacionais e dança, em 

momentos que transcenderam a questão da Educação Física e do esporte 

competitivo. Mesmo durante a troca de atividades os alunos puderam conhecer 

mais sobre a Metodista, pois eram guiados de uma estação para a outra por 

bolsistas que contavam as particularidades e histórias de cada lugar por onde 

as crianças passavam. Consideramos que até essa vivência propicia um novo 

olhar para o mundo, um olhar que lhe permite sonhar com coisas diferentes e 

vislumbrar possibilidades de se expandirem enquanto sujeitos. 

Ao final das atividades foi enaltecida a importância da higiene, 

hidratação e alimentação para os praticantes de qualquer tipo de atividade 

física, supervisionados por professores do curso de Educação Física da 

Universidade. 

O lanche ao final das atividades teve como tema “Alimentação saudável 

e atitude sustentável”, momento em que os coordenadores Diego Melo de 

Abreu e Rogério Totó ilustraram rapidamente em uma roda de conversa os 

benefícios da alimentação adequada para crianças e atletas, além de tratarem 

da questão da coleta seletiva de lixos, detritos e uso consciente dos recursos 

disponíveis.  

Todas estas ações proporcionadas pela existência do PIBID nos 

permitiram efetivamente a aproximação e reflexão sobre a relação teoria e 

prática em diversas situações. 

Atualmente o programa conta com 38 bolsistas, 4 supervisoras e 2 

coordenadores de área, com atuação em 4 escolas estaduais do município de 

São Bernardo do Campo, a saber: Escola Estadual Engenheiro Francisco 

Prestes Maia, Escola Estadual Lauro Gomes de Almeida, Escola Estadual 

Maria Regina Demarchi Fanani e Escola Estadual Professora Neusa Marçal. 

Os resultados das ações no PIBID na licenciatura são notórios. A 

aproximação entre teoria e prática, assim como a vivência semanal dos 

bolsistas dentro das escolas junto às supervisoras, alunos, coordenação e 
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direção são de grande valia tanto para os discentes, quanto para o próprio 

curso de Educação Física, visto que a profundidade das discussões acerca dos 

temas intrínsecos ao cotidiano escolar é muito beneficiada pela visão e 

colaboração dos bolsistas e as vivências no chão de escola. 

As atuações em disciplinas como “Prática de Ensino na Educação Física 

Escolar” também ganharam qualidade na opinião de diversos professores da 

casa, que não raramente comentam as capacidades, qualidade e domínio em 

diversas esferas pedagógicas do “pessoal do PIBID”. 

A percepção dos docentes do curso acerca da melhoria qualitativa tanto 

em relação à questão didática quanto da apropriação dos diversos temas que 

compõe a estrutura curricular do curso é algo comemorado pela coordenação 

do subprojeto, pois denota que as ações dentro do programa realmente 

resultam em melhorias. 

A partir desta percepção de envolvimento, incentivo e melhorias do 

PIBID em relação aos discentes que um questionamento (aliás, o motivo do 

meu ingresso no mestrado) surgiu: Quais os impactos do PIBID na escolha da 

profissão docente na educação formal como área de atuação para discentes 

egressos do curso de Educação Física? 

Ora, o lugar comum seria dizer “Quase todos que passam pelo 

programa, tão rico em incentivos, vivências e possibilidades ingressarão em 

breve em escolas de educação básica”, porém esta percepção subjetiva não 

era mais o ideal. 

O desejo de saber quantos ex-alunos e alunas foram para as escolas, 

quantos não foram, os motivos de irem e não irem assim como as avaliações 

sinceras sobre o PIBID, suas influências, pontos positivos e negativos depois 

de graduados resultou na pesquisa descrita a seguir. 
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CAPÍTULO 4 

 

Resgate de brincadeiras antigas com a família, um projeto que nos proporcionou cenas como esta, da 

criança brincando com seu pai de bolinha de gude pela primeira vez.  Fonte: Arquivo pessoal do autor. 
 

 

AS PESQUISAS E SEUS 

RESULTADOS 
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Diante do cenário de crise na profissão docente e a consequente 

escolha pelos discentes entre o bacharelado e licenciatura no próprio curso de 

Educação Física inferimos que o PIBID tem se constituído como uma das 

ações que mudaram esse cenário impactando diretamente as escolhas e 

formação dos alunos do referido curso. 

Porém, esta inferência realizada pelos coordenadores do subprojeto e 

docentes do curso nos impulsionou na direção de buscarmos sua comprovação 

por intermédio dessa pesquisa de cunho qualitativo que desenvolvemos. 

Tendo como referência principal Bahia e Souza (2017) e a pesquisa 

realizada com egressos do PIBID/UMESP a investigação teve como foco a 

análise dos impactos do programa na escolha da profissão docente para os 

egressos do curso de Educação Física que participaram do PIBID em nosso 

subprojeto. 

Para a realização da pesquisa foram seguidos todos os preceitos de 

ética na realização da pesquisa, sendo que todos os participantes preencheram 

e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido disponível no 

Apêndice 1 tomando assim ciência do tipo e objetivos da pesquisa assim como 

da possibilidade de desistência em qualquer momento de sua realização. 

Também, para resguardar os participantes foi adotada uma nomenclatura que 

não revela suas identidades em nenhum momento dos textos publicados. 

Como já demonstrado anteriormente os números de junho de 2012 a 

outubro de 2017 do PIBID subprojeto Educação Física são: 

• 38 discentes ainda estão participando como bolsistas do PIBID; 

• 10 discentes saíram do programa, mas continuam no curso de 

licenciatura ou finalizaram o curso regular e ainda não possuem o 

diploma por não terem cumprido até o momento horas de estágio 

ou questões burocráticas, portanto não são considerados 

egressos; 

• 84 participantes são formados e, portanto, considerados 

egressos; 

• 3 participantes do PIBID nestes de PIBID 6 anos trancaram o 

curso; 
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• Total de participantes: 135. 

 

Os métodos para esta primeira etapa da pesquisa foram baseados em 

aspectos qualitativos devido à preocupação com os aspectos da realidade que 

não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da 

dinâmica das relações sociais (GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 32). 

 

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade 
numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um 
grupo social, de uma organização etc. Os pesquisadores que adotam 
a abordagem qualitativa opõem-se ao pressuposto que defende um 
modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que as ciências 
sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma metodologia 
própria. Assim, os pesquisadores qualitativos recusam o modelo 
positivista aplicado ao estudo da vida social, uma vez que o 
pesquisador não pode fazer julgamentos nem permitir que seus 
preconceitos e crenças contaminem a pesquisa. (GOLDENBERG, 
1997, p. 34 apud GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 31) 

 
 Complementando os motivos para a escolha do método para esta 

pesquisa assim como sua análise consideramos que 

 

(...) a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 
um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis. Aplicada inicialmente em estudos de Antropologia e 
Sociologia, como contraponto à pesquisa quantitativa dominante, tem 
alargado seu campo de atuação a áreas como a Psicologia e a 
Educação. (MINAYO, 2001, p.14 apud GERHARDT e SILVEIRA, 
2009, p.32) 

 
 

A partir desta definição o desafio era o de localizar grande parte dos 84 

egressos do nosso programa, tarefa esta que já imaginava não ser tão simples 

devido ao número grande de pessoas e também por saber que diversos 

inclusive mudaram de país. Para a pesquisa do livro “Quem quer se 

professor?” (Bahia e Souza, 2017) tentamos colaborar em diversas ocasiões 

com os pesquisadores e percebemos que as listas de e-mail e número de 

celulares dos nossos ex-alunos estava muito desatualizada e quando 

conseguíamos contato não obtivemos retorno ou adesão. 
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Dessa forma, outros métodos foram usados para localizá-los e conversar 

sobre a importância da pesquisa: redes sociais (Facebook, Instagram, 

Linkedin), mensagens para amigos de faculdade próximos aos não localizados 

para obter números de celular, mensagens via aplicativo de celular whatsapp 

etc. 

No final desta busca pelos egressos não conseguimos o contato por 

nenhum meio de 18 deles. 

Os 66 egressos localizados foram convidados para participar da 

pesquisa por diversos meios e de forma insistente, entre eles: ligações 

telefônicas, mensagens pelo aplicativo de celular whatsapp, mensagem pelo 

aplicativo do Facebook “Messenger”, mensagens pelo próprio Facebook, e-

mails etc. 

Dos 66 egressos contatados 60 aderiram à pesquisa, mais de 90% (mais 

precisamente – 90,9%), representando um número bem significativo de 

egressos para a pesquisa – 71,42% do total de 84 egressos do programa. 

Assim, para a coleta de dados e envio dos questionários iniciais, 

utilizamos as seguintes etapas e instrumentos: 

Envio por e-mail, whatsapp ou mensagem pelo “Messenger” do 

Facebook para os 66 egressos de uma mensagem de apresentação da 

pesquisa com a solicitação da colaboração para a mesma (Apêndice 3) já com 

o link do formulário aprovado pela comissão de ética (Apêndice 4) via aplicativo 

Google Docs, de forma a facilitar o preenchimento e a adesão dos envolvidos, 

assim como obter mais rapidamente a tabulação quantitativa inicial, que no 

aplicativo é automática; 

A partir das análises dos dados do questionário alguns egressos que o 

responderam foram contatados novamente para a solicitação de colaboração 

para a realização de entrevistas de aprofundamento com um roteiro pré-

definido (Apêndice 5) sobre a trajetória formativa e profissional. Dos 60 

egressos que responderam ao questionário, 10 foram convidados para a 

realização das entrevistas sendo que deste grupo 5 estavam lecionando em 

escolas de educação básica e 5 ainda não estavam. 
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  As entrevistas foram realizadas individualmente no mês de agosto de 

2017, gravadas em áudio e transcritas (Apêndice 6), para posterior análise das 

respostas em categorias e discussão. 

 Somente uma das entrevistas, por motivos de total indisponibilidade de 

horários e inúmeros tentativas de encontros presenciais, foi realizada via e-mail 

com o envio das perguntas. 

A partir do preenchimento dos formulários na pesquisa inicial via Google 

Docs, organizamos a tabulação dos dados e iniciamos a análise sobre os 

mesmos, que foi dividida em duas categorias: dados sociodemográficos e 

dados formativos, acadêmicos e profissionais. 

 

4.1 ANÁLISE DOS DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS. 

 

O conjunto das perguntas iniciais da pesquisa teve como objetivo 

realizar um levantamento dos dados sociais e demográficos gerais dos 

entrevistados. As perguntas (da forma como foi redigida no questionário) foram: 

1. Nome completo; 

2. Idade; 

3. Nacionalidade; 

4. Sexo; 

5. Estado Civil; 

6. Número de Filhos; 

7. Com que mora? 

8. Renda própria aproximada (somente os seus ganhos mensais); 

9. Renda familiar (a soma aproximada de toda a renda sua e dos 

que moram com você); 

10. Mora em casa própria? 

11. Mora de aluguel? 

12. Mora em casa/apto cedido? 

13. Possui Carro? 

14. Em sua casa tem computador conectado à internet? 

15. Escolaridade da mãe; 
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16. Escolaridade do pai; 

 

Desta forma, podemos observar algumas características do grupo de 60 

egressos que responderam ao questionário: 

Todos são de nacionalidade brasileira, sendo que 32 (53,3%) são 

mulheres e 28 (46,7%) são homens.  

Dos 60 participantes, 46 são solteiros (76,7%), 3 vivem com 

companheiro (a) (5%), 10 são casados (16,7%) e somente 1 é divorciado 

(1,7%) e a maioria dos egressos não tem filhos (56 egressos – 93,3% do total) 

sendo que 1 egresso tem 1 filho (1,7% do total), 2 egressos têm 2 filhos (3,3% 

do total) e 1 egresso tem 3 filhos (1,7% do total). 

Na questão “Com quem Mora?” um dado interessante dos nossos 

egressos: 3 dos entrevistados (5%) moram atualmente no exterior (Estados 

Unidos, Canadá e Portugal), sendo que: a maioria dos egressos (73,3% ou 44 

egressos) moram com a família (pai, mãe, avós, tia, irmão, primo etc), 10 vivem 

com o marido ou esposa (16,66%), 2 vivem com companheiro(a) (3,33%), 1 

com a noiva (1,6%)  e 3 moram sozinhos (5%). 

Em relação à idade temos egressos na faixa de 20 até os 50 anos de 

idade, representadas na tabela a seguir: 

 

Tabela 4 - Quantidade de egressos por faixa etária 

Idade 
Número de 
Egressos 

20 a 25 37 

26 a 30 12 

31 a 35 6 

36 a 40 1 

41 a 45 3 

46 a 50 1 

 

Em relação aos ganhos mensais 33 egressos (55%) ganham de 1 a 2 

salários mínimos mensais, 16 egressos (26,7%) ganham de 3 a 4 salários 

mínimos, 2 egressos (3,3%) de 5 a 6 salários mínimos, 6 egressos (10%) 

preferiram não responder a pergunta e 3 egressos (5%) não tem renda mensal, 

sendo que nenhum egresso tem ganhos mensais acima de 7 salários mínimos 
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(R$ 6.559,00 com base no salário mínimo vigente em 2017 de R$ 937,00) 

conforme o gráfico abaixo, resultado automático do conjunto de respostas pelo 

aplicativo do Google Docs: 

 

 

Gráfico 1: Ganhos mensais dos egressos 

 

A análise destes dados é convergente com os estudos de Bahia e Souza 

(2017) e da própria FCC (2009) sobre a atratividade da carreira docente e 

relação com o perfil socioeconômico de quem escolhe a docência como 

profissão: “(...) o perfil socioeconômico de quem escolhe o magistério mudou 

nos últimos anos, sendo a maioria pertencente a famílias das classes C e D” 

(FCC, 2009, p. 14). 

Os ganhos mensais das famílias dos egressos que responderam o 

questionário mostram que 4 famílias (6,7%) tem de 1 a 2 salários mínimos de 

rendimento mensal, 19 famílias (31,7%) tem de 3 a 4 salários mínimos de 

rendimento mensal, 13 famílias (21,7%) tem de 5 a 6 salários mínimos de 

rendimento mensal, 7 famílias (11,7%) tem de 7 a 9 salários mínimos de 

rendimento mensal e 5 famílias (8,3%) tem acima de 10 salários mínimos de 

rendimento mensal. 12 egressos (20%) preferiram não responder esta questão. 

 Os ganhos mensais das famílias são ilustrados de forma clara no gráfico 

a seguir: 
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Gráfico 2: Ganhos mensais das famílias dos egressos 

 

 Nas questões de “declaração de ganhos mensais” em específico foi 

acrescentada ao questionário, mesmo após a sua publicação, a opção “Prefiro 

não responder” pois alguns egressos comentaram via mensagem do aplicativo 

para celular whatsapp que consideravam a pergunta “invasiva”. O pedido foi 

acatado para não causar nenhuma desistência da pesquisa devido à um 

conjunto reduzido de perguntas e, portanto, a opção foi adicionada no 

questionário. 

Do total de egressos, 47 (78.3%) moram em cada própria e 13 (21,7%) 

não moram em casa própria, sendo que 9 (15%) moram de aluguel e 14 

egressos (23,3%) moram em cada ou apartamento cedido. Observamos nesta 

pergunta em específico um desvio de compreensão por parte dos egressos e 

talvez até um equívoco nas respostas, pois se 9 egressos moram de aluguel e 

14 egressos moram em apartamento ou casa cedida (23 pessoas no total) o 

resultado de 47 egressos que moram em casa própria não é possível pois o “n” 

daria 66 pessoas e a pesquisa contou com 60 entrevistados. 

78,3% dos 60 egressos possuem veículo próprio e 21,7% responderam 

que não possuem; 96,7% tem computador conectado na Internet em seu 

domicílio e 3,3% não. 

Em relação à escolaridade da mãe dos egressos: 11 mães (18,3%) 

possuem ensino fundamental I completo, 9 mães (15%) possuem ensino 

fundamental I e II completo, 19 mães (31,7%) possuem ensino médio completo, 
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17 mães (28,3%) possuem ensino superior completo, 3 mães (5%) possuem 

mestrado ou doutorado e 1 mãe (1,7%) nunca frequentou a escola, como 

ilustra o gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 3: Demonstrativo do grau de escolaridade das mães dos egressos 

 

Em relação aos pais dos egressos participantes da pesquisa 16 pais 

(26,7%) possuem ensino fundamental I completo, 8 pais (13,3%) possuem 

ensino fundamental I e II completo, 24 pais (40%) possuem ensino médio 

completo, 11 pais (18,3%) possuem ensino superior completo e 1 pai (1,7%) 

possui mestrado ou doutorado. 

Outro dado constatado nos estudos de Bahia e Souza (2017) converge 

novamente em nossa pesquisa em relação à escolaridade dos pais. 17 mães 

(28,3%) possuem ensino superior completo, 3 mães (5%) possuem mestrado 

ou doutorado e 11 pais (18,3%) possuem ensino superior completo e 1 pai 

(1,7%) possui mestrado ou doutorado, ratificando os estudos e pesquisas que, 

de um modo geral, afirmam que as mulheres vêm obtendo um nível de 

escolarização maior que a dos homens. 

 

Em que pese a positividade dos dados acima mencionados, 
considerando que historicamente as mulheres sempre estiveram 
abaixo do nível de escolaridade em relação aos homens, há a 
seguinte afirmação nessa mesma matéria do Portal Brasil: “A 
escolaridade é tida como fator que eleva a produtividade de uma 
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economia como um todo, além de gerar outros efeitos virtuosos, 
como a melhora de salário”. Isso, infelizmente, não corresponde à 
nossa realidade, tendo em vista que as mulheres continuam 
ganhando salários muito menores desempenhando as mesmas 
funções que a dos homens (...) Mesmo com maior escolaridade, as 
mulheres têm rendimento médio inferior ao dos homens. Em 2009, o 
total de mulheres ocupadas recebia cerca de 70,7% do rendimento 
médio dos homens ocupados. No mercado formal essa razão chega a 
74,6%, enquanto no mercado informal o diferencial entre o 
rendimento de homens e mulheres é ainda maior: as mulheres no 
mercado informal recebem somente 63,2% do rendimento médio dos 
homens. (BAHIA e SOUZA, 2017, p. 127 e 128) 

 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS FORMATIVOS, ACADÊMICOS E 

PROFISSIONAIS 

  

 Na segunda categoria de perguntas do questionário abordamos fatores 

acerca da formação discente, atuação no PIBID e atual ocupação no mercado 

de trabalho, assim como os motivos e percepções daqueles que não lecionam 

na educação básica sobre o fato. 

 Dos 60 participantes do questionário 5 egressos (8,3%) se formaram em 

2013, 11 egressos (18,3%) se formaram em 2014, 13 egressos (21,7%) se 

formaram em 2015, 25 egressos (41,7%) se formaram em 2016 e 1 egresso 

(1,7%) se formou em 2017. 5 egressos ainda não se formaram (8,5%) 

principalmente por dois motivos: não completaram as horas de estágio 

obrigatórias exigidas pelo curso ou estão esperando concluir o bacharel para 

ingressar no mercado de trabalho. 

 Já em relação à participação no PIBID/CAPES no questionário houve 

dúvida de alguns participantes em responder à questão “Qual o período de sua 

participação no PIBID?” alguns não lembravam ao certo e alguns responderam 

o período como se fosse “manhã, tarde ou noite” implicando em uma pesquisa 

“extra-questionário” nos próprios documentos de chancelamento do subprojeto 

para verificação destes dados. 

 Ao final da coleta de dados organizamos as respostas da participação 

em 5 categorias: 

1. Menos de 6 meses; 

2. De 6 a 11 meses; 
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3. 1 ano; 

4. 1 ano e 6 meses; 

5. 2 anos. 

Os resultados destas novas análises foram: 6 egressos (10%) 

participaram do PIBID menos de 6 meses, 3 egressos (5%) participaram do 

PIBID de 7 a 11 meses, 17 egressos (29,33%) participaram do PIBID por 12 

meses, 3 egressos (5%) participaram do PIBID por 18 meses e a maioria dos 

egressos (51,66%) participou do PIBID por 24 meses. 

Em relação aos níveis de ensino da Educação Básica o mesmo bolsista 

poderia atuar dentro da escola com 1 ou mais faixas etárias de forma que a 

representação do percentual desta questão em específico aconteceu mediante 

o egresso ter a possibilidade de escolher mais de uma alternativa, portanto 3 

egressos (5%) atuaram com a Educação Infantil nas atividades do PIBID, 15 

egressos (25%) atuaram com Ensino Fundamental I, 57 egressos (95%) 

atuaram com Ensino Fundamental II, 30 egressos (50%) atuaram com alunos 

do ensino médio e não houve atuação dos egressos do PIBID subprojeto de 

Educação Física em escolas com Educação para Jovens e Adultos – EJA. 

 Durante o período de participação no PIBID, o acompanhamento e 

participação em reuniões pedagógicas na escola (como planejamento, HTPC 

etc.) foram vivenciados por 49 egressos (81,7%) sendo quer 11 egressos 

(18,3%) não tiveram a oportunidade de terem este tipo de experiência, 

principalmente devido às solicitações de alguns diretores que nos explicaram 

que “não havia espaço suficiente na sala de reuniões para receber de maneira 

ideal os bolsistas do PIBID”, fato este por nós comprovado e compreendido. 

 A questão “Atualmente é professor” também causou dúvidas no 

questionário, de forma que, como já visto, quem atua no bacharel é chamado 

de profissional de Educação Física e quem atua em escolas de educação 

básica é denominado “professor de Educação Física”. Alguns egressos que 

trabalham em clubes responderam que são professores, outros não, de forma 

que os dados finais inicialmente ficaram incorretos. Sendo assim, realizamos 

outro levantamento mediante cada um dos questionários, categorizando as 

respostas dos egressos da seguinte forma: 
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1. Professores de escola de educação básica; 

2. Profissionais de Educação Física; 

3. Ambos; 

4. Não atua na área. 

Sendo assim, 7 egressos (11,66%) responderam que atuam somente 

em escolas de educação básica, 5 egressos (8,33%) atuam em escolas de 

educação básica e em áreas do bacharel (academias, igrejas, clubes, ONG 

etc), 37 egressos (61,66%) trabalham somente em áreas do bacharelado e 11 

egressos (18,33%) não trabalham na área. 

Dos 12 egressos que atualmente são professores 4 atuam em escolas 

públicas (6,7%) e 8 egressos (13,3%) atuam em escolas de educação básica 

particulares.  

Um adendo para esta questão: Analisando os dados fizemos uma conta: 

Juntos, os 60 egressos participantes do PIBID/CAPES em nosso subprojeto 

ficaram no programa 753 meses. Para os cofres da união isso significou um 

investimento de R$ 301.200,00. Se um dos objetivos do programa é fazer com 

que os bolsistas no futuro efetivamente atuem em escolas públicas de 

educação básica isso significa que foram necessários (sem contarmos bolas de 

supervisores, coordenadores, coordenadores institucionais) R$ 75.300,00 (25% 

do investimento financeiro total) para que cada um dos 4 egressos estivesse 

atuando onde está. Se contarmos os egressos que hoje são professores, mas 

que atuam em escolas da rede particular de ensino, o investimento é de 

R$25.100,00 para cada bolsista ou 8,33% dos investimentos totais em relação 

ao número total de participantes da pesquisa (60 egressos). 

Os 12 egressos que hoje são professores de escolas de educação 

básica atuam para os seguintes anos e níveis de ensino: 4 egressos (30,76% 

dos 12 egressos professores) lecionam para educação infantil, 1º, e 2° ano do 

Ensino Fundamental I e 6º ano do Ensino Fundamental II. 6 egressos (50%) 

lecionam para 3°, 4° e 5° ano do Ensino Fundamental I, 5 egressos (41,66%) 

lecionam para 7°, 8° e 9° ano do Ensino Fundamental II e 3 egressos (23,07%) 

lecionam para o ensino médio. Ao analisar estes dados com as séries de 

atuação dos egressos no PIBID não é possível achar um ponto de influência, 
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visto que os números e porcentagens são bem diferentes, além de outras 

motivações e razões poderem influenciar nas variáveis de escolha do futuro 

professor. 

A última pergunta do questionário foi direcionada para aqueles que 

declararam não lecionar em escolas de educação básica. Desta forma, 

pedimos para os 48 egressos explicarem as razões e motivos.  

43 egressos responderam minimamente ou significativamente a 

pergunta “Caso não lecione em escolas, quais os motivos?” 24 

Lendo e analisando cada uma das perguntas as categorizamos de forma 

a compreender e elencar os principais motivos da não atuação na escola:  

1) Falta de afinidade com a área da licenciatura; 

2) Oportunidades mais abundantes e financeiramente melhores no 

bacharel;  

3) Falta de oportunidade para entrar na área da licenciatura; 

4) Problemas burocráticos que impendem o exercício da profissão. 

 A primeira categoria foi definida como “falta de afinidade com a área da 

licenciatura” e 8 egressos (18,60% dos 43 que não são professores) deram 

respostas abaixo que ilustram um pouco esta questão da falta de afinidade com 

a licenciatura: 

 

• Preferência por clubes com rendimento técnico. 

• Não senti afinidade com o ensino regular. 

• Não quero. 

• Gosto de trabalhar com atletas. 

• Falta de interesse na área. 

• (...) nunca tive vontade de lecionar em escolas, tenho mãe e tia 

professoras e sei as dificuldades que passaram. 

• Não tenho interesse no momento. 

• Prefiro trabalhar com esportes de força. 

 
                                                           
24 Apesar da resposta no questionário ser obrigatória basta colocar um ponto ou qualquer 
caractere presente no teclado de digitação para “liberar” a validação da questão e o Google 
Docs entender como “respondido”. 



115 
 
 
 
 

As oportunidades de inserção no mercado de trabalho do bacharel, 

segundo a pesquisa, atualmente aparecem mais rápido e com melhores 

oportunidades financeiras, de forma que 14 egressos (32,55%) ainda não 

atuam na licenciatura devido ao mercado de trabalho no bacharel ser mais 

favorável, como podemos verificar nas respostas: 

 

• Não surgiu oportunidade economicamente viável. 

• Nenhuma oportunidade na licenciatura. 

• Opções diversificadas na área e oportunidades que surgiram após a 

minha formação. 

• Oportunidades. Comecei a dar aula de Personal me levando totalmente 

para o outro lado. 

• Oportunidades em academia apareceram primeiro. 

• Neste exato momento pretendo realizar uma pos graduação antes de 

iniciar o trabalho na rede escolar. Atualmente utilizo somente o bacharel 

para trabalhos com monitoria e recreação no ramo de hotelaria na região 

das águas paulistas e para aulas de dança em escolas de dança. 

• Recebi uma oportunidade melhor financeiramente na academia. 

• Falta de oportunidade de emprego na área da licenciatura. 

• Ainda não encontrei uma oportunidade boa para deixar as ONG's e ir 

para as escolas. 

• Por conta das oportunidades que foram surgindo, acabei não indo atuar 

na escola. Faltaram oportunidades para tal, e no início, após me formar 

não me sentia muito confiante para lecionar no âmbito escola na época.  

• Por ter iniciado os trabalhos em academia e depois ter pensado em 

outros trabalhos que são relacionados à academia. 

• Logo que me formei me encontrei na área de natação, onde tive meus 

empregos registrados. E ate hoje ainda não tive necessidade de ir a 

outra área pois me sinto confortável e bem na natação para todas as 

idades e hidroginástica. 

• Sou estagiária no colégio Ábaco como bacharel. 

• Atuo na área artística, leciono aulas de atividades circenses. 
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Dos 43 egressos que não foram lecionar em escolas 8 (18,60%) 

responderam de diversas maneiras (diretas ou subjetivas) que pretendem 

trabalhar com a licenciatura, mas que ainda não apareceu nenhuma 

oportunidade: 

• Não houve possibilidade. 

• Aguardando uma oportunidade. 

• Não fui contratado ainda. 

• Dificuldade de inserção no mercado da licenciatura. 

• Ainda não tive oportunidade. 

• Realizei um concurso na cidade em que resido e estou aguardando a 

chamada. 

• No momento faço estágio em pedagogia. 

• Após acabar a faculdade, decidi fazer um intercâmbio e por isso não 

leciono ainda, estou me preparando para ano que vem lecionar nos 

Estados Unidos. 

 

Por último, 12 egressos (27,90%) ainda possuem alguma restrição 

burocrática que os impedem de entrar na área da licenciatura: 

• Ainda não possuo CREF 25 

• O Motivo de não lecionar no momento é por ter terminado uma 

pendência e faltar 8 horas de estágio no ensino médio. E outro motivo 

que tive que procurar outro trabalho que não seja atuando na área, foi 

para ter uma renda extra que não fossem dos meus pais, para pagar a 

faculdade, DP e dívidas. 

• Falta de horas de estágio. 

                                                           
25 A única exigência para o exercício da docência na Educação Básica é a licenciatura, de nível 
superior, sem que exista nenhuma determinação de registro em conselho profissional, que de 
acordo com o artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) “a 
formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de 
licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, 
admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas 
quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 
normal". https://sintese.jusbrasil.com.br/noticias/2340778/exigencia-de-inscricao-no-cref-para-
professores-de-educacao-fisica-e-ilegal acesso em 12 de outubro de 2017. 
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• Deixei o país e infelizmente não posso atuar na minha área de trabalho. 

• Término do bacharelado. 

• Ainda não dei entrada no CREF.  

• Preciso cumprir horas de estágio. 

• Estou aguardando a conclusão do curso, estão pendentes horas de 

estágio na licenciatura. 

• Não apareceu estágio e não estou formado para fazer concurso. 

• Apenas estou cumprindo carga horária obrigatória de estágio em 

bacharelado para finalizar o processo de formação. 

• (Aguardando) Finalização do bacharel. 

 

Em que pese a importância dos relatos e contribuições dos egressos 

para a investigação a percepção acerca da pesquisa inicial com os 

questionários online foi a de que muitos responderam algumas perguntas de 

maneira sucinta, excessivamente direta e alguns nem mesmo responderam (5 

egressos) portanto, decidimos que seria apropriada a realização de entrevistas 

semiestruturadas, conforme roteiro disponível no Apêndice 5 para 

aprofundamento desta questão. 

De acordo com Brito Junior e Feres Junior (2011) a entrevista pode 

desempenhar um papel vital para um trabalho científico se combinada com 

outros métodos de coleta de dados, intuições e percepções provindas dela, 

podem melhorar a qualidade de um levantamento e de sua interpretação. A 

compreensão em maior profundidade oferecida pela entrevista qualitativa pode 

fornecer informação contextual valiosa para explicar alguns achados 

específicos (Bauer e Gaskell, 2000). 

A partir deste estudo foram convidados 10 egressos participantes da 1ª 

etapa da pesquisa para entrevistas de aprofundamento, com o objetivo de 

verificar de maneira mais ampla quais foram os impactos e influências que a 

participação e a experiência como bolsista do PIBID acarretaram na escolha da 

educação básica como área de atuação e, para aqueles que não optaram pela 

escola, compreender os motivos do afastamento, mesmo que momentâneo, da 

profissão. Dos 10 egressos convidados 5 atuam em escolas de educação 
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básica e 5 não atuam, portanto, a partir deste grupo poderíamos obter 

respostas de ambos os lados mais coesos e elaborados. 

 
A entrevista é a técnica mais pertinente quando o pesquisador quer 
obter informações a respeito do seu objeto, que permitam conhecer 
sobre atitudes, sentimentos e valores subjacentes ao comportamento, 
o que significa que se pode ir além das descrições das ações, 
incorporando novas fontes para a interpretação dos resultados pelos 
próprios entrevistadores. (RIBEIRO, 2008, p.141) 

 

As entrevistas foram realizadas individualmente e pessoalmente com 9 

egressos do curso de Educação Física da Universidade foco da pesquisa e 

apenas com 1 egressa via e-mail pela total indisponibilidade da entrevista 

presencial, sendo que todas foram realizadas no mês de agosto de 2017, 

gravadas em áudio com a utilização do aplicativo para Iphone “Gravador” e 

transcritas (Apêndice 6) para posterior análise e categorização de algumas 

perguntas. 

 

A entrevista é uma das técnicas de coleta de dados considerada 
como sendo uma forma racional de conduta do pesquisador, 
previamente estabelecida, para dirigir com eficácia um conteúdo 
sistemático de conhecimentos, de maneira mais completa possível. 
(ROSA e ARNOLDI, 2006, p.17) 

 

Ribeiro (2008, p.141) trata a entrevista como: 

A técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter 
informações a respeito do seu objeto, que permitam conhecer sobre 
atitudes, sentimentos e valores subjacentes ao comportamento, o que 
significa que se pode ir além das descrições das ações, incorporando 
novas fontes para a interpretação dos resultados pelos próprios 
entrevistadores. 

 

A partir da análise das transcrições das entrevistas com os egressos 

que, segundo Franco (2003,) se configura como um procedimento de pré-

análise – quando fluem nossas impressões, sensações, expectativas –, 

pudemos identificar elementos distintos que agregam sentidos convergentes 

pela via de “categorias”, que comportam a “pertinência”.  

E ainda,  

Uma categoria é considerada pertinente quando está adaptada ao 
material de análise escolhido e ao quadro teórico definido. O sistema 
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de categorias deve, também, refletir as intenções da investigação, as 
questões do analista e/ou corresponder às características das 
mensagens. (FRANCO, 2003, p.59) 

 

Assim, foram definidas as categorias para as bases das análises, a 

saber:  

• 4.3 Os motivos da escolha do curso de Educação Física e 

posteriormente os motivos da participação no PIBID; 

• 4.4 Experiências e impressões acerca do exercício da docência dentro 

do PIBID; 

• 4.5 Opinião sobre a atuação docente em escolas de educação básica 

públicas antes e depois de ter participado do programa. 

• 4.6 Influências do PIBID nas escolhas profissionais. 

 

 

4.3 QUAIS OS MOTIVOS DA ESCOLHA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

E POSTERIORMENTE DO PIBID? 

 

 As primeiras perguntas, assim como expõe Bahia e Souza (2017, p.133) 

poderiam ser tidas como fáceis e até mesmo contendo o risco de as respostas 

caírem no lugar comum: “porque adoro crianças”; “porque desde pequena 

brincava de escolinha”; “porque tenho uma missão”, “porque tenho um dom”, 

no caso da Educação Física o esperado é “porque gosto de esportes”, “gosto 

de academia” etc... 

Porém, os motivos da escolha do curso de Educação Física na 

entrevista com os egressos nos revelaram muitas informações interessantes e 

que ajudam a compor mais precisamente o perfil dos egressos do curso e do 

PIBID. 

Chamaremos os egressos de E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 e E10, 

sendo que a denominação de cada um foi dada de acordo com a ordem em 

que foram feitas as entrevistas, sendo que o E1 foi o primeiro entrevistado e o 

E10 o último. 
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 Dos 10 entrevistados 4 a princípio não escolheram fazer o curso de 

Educação Física quando entraram na faculdade, sendo que Marketing (E7), 

Administração (E3 e E5) e Ciências da Computação (E9) foram as áreas 

escolhidas inicialmente pelos hoje egressos: 

 

E3: “Eu fazia administração”. 

E5: “Eu fiz um curso técnico de administração e odiei (...) Então eu realmente vi 

que o que eu gostava era Educação Física, era o que eu sempre quis”. 

E7: “(...) não é isso que eu quero, vou fazer marketing, vou fazer qualquer 

coisa, menos Educação Física”. 

E9: “Fiz ciência da computação, um ano e meio. 

 

 Portanto, esses sujeitos optaram inicialmente por outros cursos e áreas 

para depois entrarem no curso de Educação Física. A realização e satisfação 

pessoal foi o maior motivo para que optassem pela mudança de curso. 

 

E3: (...) fazia academia, gostava muito das aulas coletivas, vim para a 

Educação Física a princípio por causa do bacharel, antes de começar o curso fui fazer 

um curso de ginástica e falei assim " nossa, é isso que eu quero para minha vida!". 

E5: (...) então eu realmente vi que o que eu gostava era Educação Física, era o 

que eu sempre quis, então, uniu a paixão com o desejo e hoje sou apaixonada pela 

área. 

E7: Vou fazer um semestre de Educação Física e aí eu chego para ele (o 

técnico) no meio do ano aí eu falo “não é isso que eu quero, vou fazer marketing, vou 

fazer qualquer coisa, menos Educação Física". Só que aí eu me apaixonei totalmente 

pelo curso, é a minha cara e tem tudo a ver comigo mesmo, acho que nasci mesmo 

para ficar de tênis e legging no trabalho, meu dinheiro é literalmente suado porque dou 

aula de zumba, estou com personal, dou aula de funcional, enfim, me apaixonei pelo 

curso e continuei. 

E9: Larguei a faculdade e voltei a treinar, nadar, fui dançar, aí surgiu o 

interesse, falei “vou fazer Educação Física”. 
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 Podemos constatar então que parte significativa dos entrevistados 

entraram no curso de Educação Física pelas vivências positivas com diversos 

tipos de atividades físicas, esportivas e corporais no passado. 

 

E1: Quando eu era mais novo, já tinha aquela cabeça voltada aos esportes, 

então eu já gostava de esportes, eu via como praticava, a maioria do que dava para eu 

praticar, isso já foi me atrelando a eu querer fazer Educação Física, mais ou menos 

quando eu tinha dos doze aos treze anos mais ou menos, com o tempo eu fui vendo 

mais, vendo mais a fundo, tudo que poderia se trabalhar na área e me fez gostar mais, 

no caso. Fui observando alguns professores que eu já tive, no caso foram três 

professores cada um com seu perfil e você percebe por eles quantas coisas se pode 

estudar na mesma área, então foi isso na verdade que fez eu escolher à área de 

Educação Física, todo meu sentimento positivo no âmbito esportivo, na prática 

esportiva e de saúde também. 

E2: Eu sempre gostei de dançar e sentia necessidade de conhecer mais, sobre 

a didática, o corpo humano e escolhi a Educação Física porque eu sabia que ela ia me 

dar bases boas para eu continuar na dança. 

E4: (...) a princípio, a experiência que eu tive como atleta de futebol, dentro do 

esporte, a escolha da Educação Física foi justamente pelo motivo do esporte, ou seja, 

para trabalhar em uma área mais técnica. Eu sonhava depois que parei de jogar, em 

ser treinador, trabalhar no alto rendimento e meu objetivo desde quando eu fiz a 

matrícula aqui na universidade Metodista foi justamente de querer trabalhar com 

futebol, então eu não tinha em mente por exemplo, querer trabalhar dentro de uma 

escola. 

E6: A Educação Física é um tema e uma área que eu gosto bastante. Além dos 

milhares benefícios que a gente pode levar para as pessoas o principal e o grande que 

me fez escolher o curso foi levar saúde para as pessoas e também como uma 

ferramenta de educação, 

E8: Principal influência foi a minha mãe, minha mãe é professora (...) não é de 

Educação Física, sempre me dei muito bem com esporte, eu era atleta de jiu-jitsu. 

Minha escolha foi mais baseada nesses princípios. 

E10: O principal motivo foi a dança. Fiz ballet clássico durante 10 anos, e 

sempre fui apaixonada por esportes no geral. 
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O que as respostas nos revelam é que gostar de praticar uma 

determinada atividade física, assim o desejo de permanecer ao longo da vida 

próximo a esta prática é um dos motivos mais frequentes nas falas dos 

entrevistados.  

A influência familiar aparece nos relatos de 2 egressos, sendo que 1 

egresso revelou que a mãe era professora e 1 um egresso já sabíamos que o 

pai era professor de Educação Física, portanto a influência positiva acerca da 

percepção da profissão influenciou em diferentes graus em sua escolha 

profissional. 

Em relação ao interesse dos egressos em participarem do PIBID os 

motivos do ingresso no programa deram-se por 3 fatores principais relatados 

nas entrevistas: 

1. Aliar a teoria à prática; 

2. Influência dos amigos participantes do PIBID mediante relatos 

positivos; 

3. Ser bolsista CAPES e o benefício da ajuda financeira. 

Vivenciar os ensinamentos do curso em escolas de educação pública foi 

o principal motivo do interesse dos egressos entrevistados, como mostram os 

relatos: 

 

E1: O programa tinha uma proposta que apesar do tempo curto por semana, 

era uma proposta que muitas pessoas não enxergavam, mas era muito positivo, que é 

uma abordagem que se tem na escola, que muita gente pode comentar sobre escolas 

públicas, escolas estaduais, só que quando você não está lá, você não sabe o que 

acontece de verdade, você só julga pelo que você lá fora e é uma oportunidade muito 

boa porque eles conseguem te oferecer um estágio de forma mais prática, lugares 

próximos, lugares de fácil acesso para os alunos e experiência de professores da sua 

área, então isso fazia com que você conseguisse uma experiência muito grande para 

começo de curso, se não me engano, eu comecei no meu segundo ano de curso, 

então eu ainda estava aprendendo as coisas na faculdade, já cheguei com o professor 

para que ensinasse as coisas na prática também. 

E3: O fato de ter na prática aquilo que a gente aprende na teoria. A 

oportunidade de vivenciar de verdade aquilo que a gente aprende 
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E4: (...) justamente a possibilidade de trabalhar na prática, de expor em prática 

todos os conhecimentos teóricos que a gente adquiriu dentro da universidade, e que 

por mais que a gente dentro das aulas práticas aqui da universidade tivesse a 

oportunidade de expor aquilo que a gente estava estudando. De você colocar em 

prática no dia a dia, trabalhar com a realidade do que é ser professor 

E5: eu queria era ter a experiência de lecionar em escola estadual, pública 

porque a minha formação inteira foi em escola da rede pública, mas eu não tinha o 

outro lado que era a docência, eu estava na escola particular e queria ver como era o 

outro lado, trabalhar em outro ambiente, aí foi esse um dos motivos que eu fui para o 

PIBID. 

E6: (...) estágio a gente aprende muito, tem uma bagagem que a gente não 

tem na própria grade curricular da faculdade, então eu aprendi muito, tanto experiência 

teórica quanto experiência prática também. 

E10: Me inscrevi no PIBID para adquirir uma experiência na área, já que nunca 

havia trabalhado com a Educação Física. O que mais me chamou atenção no 

programa foi que eles davam à oportunidade de alunos que ainda não haviam tido 

experiência com a Educação Física escolar, estar dentro de uma escola ministrando 

aula para os estudantes, e assim aprender na prática o que é ser um professor. 

 

Portanto, metade dos entrevistados entraram no PIBID com o propósito 

de vivenciar na prática a teoria estudada no curso de Educação Física, neste 

sentido corroborando com o próprio texto que descreve as finalidade do PIBID 

na Portaria nº 260 ( 2010, p.3) “incentivar a formação de docentes nível 

superior, contribuir para a valorização do magistério e contribuir para a 

articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, 

elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura”  

Esta política formativa trabalha o diálogo entre teoria e prática, 

possibilitando ao graduando “ver-se como professor” (PIMENTA, 2012).  

A influência dos colegas de curso que já participavam do programa 

impactou diretamente na escolha de três dos egressos entrevistados e foi o 

segundo fator predominante para a entrada no PIBID verificado nas entrevistas: 

 



124 
 
 
 
 

E2: os meus colegas de sala estavam fazendo a licenciatura junto com o 

bacharel e eles já faziam parte do PIBID, então eles contavam às experiências e isso 

foi chamando atenção, eu não via a hora de poder participar do PIBID 

E7: Eu ouvi o pessoal falar que ia entrar e queria muito fazer licenciatura 

também, eu não tinha ideia se eu ia lecionar, se eu ia fazer parte da licenciatura, se eu 

ia dar aula, mas eu acho que o primeiro motivo foi por que era importante ter os dois, 

licenciatura e bacharel, o primeiro motivo foi esse. Depois eu fiquei sabendo que ia 

terminar o curso em quatro anos, não iria ter que fazer um ano a mais, eu ia ganhar 

um ano, aí comecei a pesquisar, perguntar para as pessoas que estavam entrando, 

tudo e elas gostaram muito, falaram que era uma experiência muito importante, que 

fazia parte e naquela época eu não tinha nenhum interesse em dar aula na 

licenciatura, naquela época eu não tinha interesse, mas eu queria ter a licenciatura e 

devido às conversas que eu tive, eu pensei assim " bom, vou fazer essa experiência 

para ver se eu gosto". 

E9: (...) os alunos mais velhos de casa comentaram comigo, foi a questão de 

ser bolsista CAPES, era importante, meu currículo iria valorizar mais. 

 

A bolsa CAPES, aliada à proposta do programa, também foi fator que 

pesou na escolha e influenciou declaradamente dois dos entrevistados a 

participarem do PIBID: 

 

E8: a bolsa era interessante, tanto para carga horária que a gente ia ficar e o 

projeto também era sério, se mostrou durante os dois anos que fiquei. 

E9: A proposta e também que é a questão de ganhar uma bolsa. 

Portanto, esses entrevistados viram na bolsa CAPES de R$400,00, assim 

como a seriedade e as próprias propostas do programa. como ponto fundamental de 

adesão ao PIBID. 

  

Concluímos que mediante os relatos que outros cinco egressos entraram 

no programa com o desejo de aliar teoria e prática, assim como ter 

oportunidade de estar no ambiente escolar para vivenciar os desdobramentos e 

especificidades de seu cotidiano, enquanto os três restantes entram no PIBID 

por influências dos relatos positivos dos próprios colegas de curso que já 

participam do programa. 
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4.4 EXPERIÊNCIAS E IMPRESSÕES ACERCA DO EXERCÍCIO DA 

DOCÊNCIA DENTRO DO PIBID 

 

 As experiências proporcionadas pelo PIBID aos bolsistas são inúmeras e 

de maneira significativa aproximam a teoria da prática, fator este inclusive 

pretendido por metade dos egressos ao entrarem no programa. 

 Além da atuação em aulas os bolsistas participam de planejamentos e 

desenvolvimento de aulas e atividades, participam de reuniões de HTPC, 

promovem oficinas e eventos diversos na escola e também dentro da 

Universidade, como já foram relatadas as ações dos “Encontros PIBID da 

Educação Física”. 

 Para averiguarmos mais profundamente esta questão, um bloco de 

questões sobre as experiências no período de participação no programa foi 

preparado para a segunda parte da entrevista presencial, a saber: 

 

3. O programa era aquilo que imaginava?  

4. Conte alguns momentos positivos e marcantes do PIBID durante sua 

atuação na escola. 

5. Detalhe alguns momentos negativos e marcantes do PIBID que 

ocorreram durante sua atuação na escola.26 

 Em relação às expectativas acerca do que o PIBID poderia oferecer, 

assim como a descrição do que foi vivenciado, os discursos dos egressos 

foram amplos e abrangentes em diversos pontos, mas dois fatores 

predominaram:  

1. As experiências de atuação e interação com a realidade e cotidiano 

escolar; 

2. A expectativa de aceitação das propostas do PIBID perante os alunos 

das escolas públicas. 

 

E1: eu imaginei que a gente chegaria, poderiam ver como funcionava o 

trabalho, só que não agiria tanto, mas de acordo com cada professor, com cada escola 

                                                           
26 O número das perguntas segue a ordem em que foram apresentadas na entrevista. 
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e também com seu objetivo, você acaba agindo mais, participando mais e o professor, 

não é que ele manda fazer as coisas, ele te propõe e pergunta se podemos fazer, 

como se diz, colocar as mãos na massa, ou seja, permite experimentar, ver como 

funciona dar uma aula juntamente com o professor como funciona, o professor sempre 

nos orienta a melhor forma de fazer tal objetivo em determinada aula, o professor 

sempre te guiando e era assim que eu via o PIBID, era assim que eu via e deu certo! 

Pois tive duas experiências muito boas em duas escolas, as professoras, elas, lógico, 

elas tomavam a frente no começo porque elas são as professoras, só que ao mesmo 

tempo dar a liberdade de nós transparecermos as nossas ideias, mostrarmos, colocar-

nos em prática juntamente a elas, isso é uma coisa que eu vi que deu certo na 

verdade, que é a professora trabalhando junto com o estagiário e não só o estagiário 

olhando e a professora trabalhando, mas sim a professora possibilitando todos esses 

meios para os dois. 

E4: quando eu vi a respeito do PIBID, inclusive alguns colegas que 

participavam já antes de mim, eles falavam, comentavam e eu tinha uma ideia de que 

realmente ia conseguir trabalhar, pôr em prática, só que eu não esperava que fosse de 

fato tudo isso, eu tive umas experiências muito positivas, foi muito positivo o PIBID, 

então de fato eu consegui trabalhar algumas coisas que eu esperava e que na 

universidade eu não tive oportunidade de fazê-lo, e que com certeza me surpreendeu 

positivamente no sentido de eu conseguir ter algumas reflexões para eu poder 

melhorar a qualidade do meu trabalho, então o PIBID me propiciou isso. 

 E5: tivemos várias experiências, foi muito benéfico hoje para a minha 

formação, para o meu conhecimento. 

E6: ...a gente vai reconhecendo a realidade, sabe que é bem mais difícil, eu 

achava a gente teria tudo mais fácil, na verdade na realidade não é nada disso, a 

gente vê a dificuldade que os professores enfrentam ali no dia a dia, tanto na questão 

de material, de espaço e de aluno mesmo. 

E7: Não sabia como ia ser, mas eu estava empolgada! Aprendi demais, ela 

(supervisora) fazia de tudo para as coisas darem certo lá, o pessoal respeitava muito 

ela, então ela me serviu como exemplo, porque toda semana era uma história para 

contar, a gente ia uma vez por semana e toda semana tinha alguma coisa diferente. 

 E8: eu fiquei um pouco me colocando no lugar deles, dos alunos, eu achei uma 

coisa super inovadora, interessante e produtiva para eles, porque na Educação Física 

escolar que eu tive na escola pública não era uma Educação Física escolar tão rica 
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em atividades e trabalhos diversificados, tanto que a gente trabalhou jiu-jitsu, capoeira, 

boxe, coisas que eu nunca tive na minha Educação Física escolar. 

 E10: Pude ministrar aulas de várias temáticas juntamente com meus colegas 

de classe e com os alunos da escola. Além de fazer parte da equipe docente da 

escola, conhecer melhor como funcionava as aulas de Educação Física escolar e 

também o planejamento por trás delas foi de extrema importância. 

  

Desta forma, a maioria dos entrevistados destacaram positivamente as 

vivências práticas e de atuação no PIBID, sendo que a questão do 

reconhecimento das dificuldades iniciais acerca do trabalho, inerentes a 

qualquer nova situação de atuação, aparecem na fala de 02 participantes da 

entrevista. 

 A ansiedade e a expectativa em relação à aceitação geral dos alunos 

das escolas foram preocupação relatada por três dos entrevistados: 

 

E2: Temos um choque assim porque a gente vai com essa expectativa mesmo 

com relação aos alunos de participação, então as vezes a gente encara assim, fala 

"nossa, não é bem assim, é diferente”, eu ficava feliz porque era o ambiente que eu 

queria estar, faz um tempinho, mas eu falava "nossa, agora estou do outro lado", isso 

para mim era prazeroso.  

E3: Era muito melhor do que eu imaginava! Porque todo mundo falava mal (da 

participação dos alunos da escola estadual), a gente sempre foi muito bem aceito, os 

alunos sempre participativos, a gente nunca teve nenhum problema, pelo menos 

durante todo tempo que eu fiquei, fiquei durante dois anos, então foi muito além do 

que eu esperava. 

E9: Eu fiquei meio ansioso, para começar, tipo, pensando " Vou querer mostrar 

o que eu sei e vamos aprender também, você aprende e contribui". Eu fiquei um 

pouco receoso pela maneira como os alunos agiam, alguns alunos eram mais brutos, 

mas também tinha os que já era voltada mais para aprender, quer aprender, tudo que 

chega de novidade quer aprender, eles se dedicam para fazer. 

 

Este sentimento de apreensão inicial em relação a como seria e a 

participação dos alunos nas escolas públicas traduziram-se na felicidade de 

poder contar com a participação durante as atividades e verificar que era 
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possível colocar na prática o que era aprendido no curso de Educação Física e 

planejado junto aos supervisores. 

Os entrevistados também foram questionados sobre momentos positivos 

e marcantes durante a atuação na escola destacando quatro pontos principais 

foram destacados: A atuação durante as aulas e atividades, a confiança e a 

autonomia que as supervisoras davam aos bolsistas no desenvolvimento das 

atividades, as experiências obtidas com os “Encontros PIBID da Educação 

Física” e a relação com os alunos das escolas em que puderam atuar. 

A questão da importância das supervisoras no processo de 

aprendizagem foi destacada por dois dos entrevistados:  

 

E1: (...) logo nas primeiras semanas a professora pediu um auxílio meu e de 

um colega para questões a respeito de futsal para que montássemos treinos diferentes 

de futsal para os alunos, nos dando liberdade juntamente a ela para poder ministrar 

aulas juntamente a ela como aulas práticas, tanto na quadra coberta quanto 

descoberta, quais materiais poderiam ser utilizados e o que ficou positivo mesmo, foi o 

abraço da professora, a professora abraçar e sempre correr atrás juntos. 

E7: (...) a professora era muito ativa, ela tomava a frente de tudo, ela que fazia 

as festas, festa junina, ela inventava festas para haver uma integração maior entre os 

alunos, por ser uma escola de comunidade, os alunos atendiam bastante ela, 

respeitavam bem. 

 

As atividades desenvolvidas durante o período de participação no 

programa também foram destacadas por dois dos egressos nos relatos, de 

forma que as ações são variadas, mas convergem no sentido da importância 

que as atividades na prática proporcionaram: 

 

E3: O que eu nunca vou esquecer, a gente começou o treinamento das 

meninas do vôlei, a gente as levou para os jogo escolares, não conseguiram ficar em 

primeiro lugar, mas a gente ficou em segundo e acho que a emoção delas de dar a 

oportunidade de estarem participando dos jogos, porque tinha escola particular 

também e aí se sentiam inferiores " Ah, a gente não vai conseguir, não vai conseguir!", 

mesmo em segundo lugar, elas ficaram felizes. E a gente fica mais ainda. 
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E10: Um dos momentos marcantes foi o projeto de dança da Copa do Mundo 

de 2014 que fizemos com uma turma do ensino fundamental. Foi o nosso primeiro 

trabalho na escola, e no final o resultado foi muito bom. Outro momento que me 

marcou muito foi o Agita Galera, onde foi trabalhado a zumba e os ritmos latinos, e 

todos curtiram muito, pois nunca haviam vivenciado aquilo na escola. 

 

Os Encontros PIBID da Educação Física também marcaram 

positivamente parte significativa dos participantes, confirmando as impressões 

iniciais de que os eventos são um diferencial para os discentes: 

 

E2: Começando pela equipe, acho que a gente era um grupo bem unido assim, 

bem animado! O primeiro Encontro para mim também foi marcante. 

E4: Foram justamente os encontros do PIBID. Particularmente o segundo 

encontro, o primeiro encontro foi bacana (...), mas acho que o segundo foi mais bem 

elaborado, acho que as experiências tanto para nós que participávamos do programa, 

quanto para os alunos foi muito mais enriquecedora, pelo menos eu consegui 

compreender dessa forma, então foi um ponto marcante, sem dúvida os dois 

encontros, mas particularmente o segundo encontro. Que a gente conseguiu de fato 

tudo aquilo que foi planejado no encontro, a gente conseguiu executar e foi muito 

positivo ver os alunos dentro da universidade passando por experiências que talvez 

alguns na vida não venham passar mais, infelizmente, então foi assim, um dia muito 

legal, muito produtivo.  

E5: Um dos momentos marcantes, foi do segundo encontro que a gente fez lá 

na faculdade, foi muito legal ver as crianças conhecendo a faculdade, eles olhando se 

deslumbrando...  

E8: Os eventos que tinha o encontro PIBID (...) Tanto você proporcionar 

escalada, tinha gincana, tinha coisa assim que eu me colocando no lugar deles, na 

idade deles não tive, assim, conhecer a universidade, eu nunca tinha entrado em uma 

universidade antes de fazer faculdade na Metodista, então você conhecer o espaço, 

você, vira uma inspiração para chegar em algo, você criança tendo uma meta de 

entrar numa universidade dessa, porque você conhece à universidade. Conhece 

atividades diferentes que talvez você nunca iria conhecer, tanto que eu vi crianças que 

nunca tinha comido uma pêra. A gente proporcionou o café da manhã, com opções 

saudáveis de frutas e sucos naturais, foram diversas experiências diferentes. 
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A relação com os alunos das escolas também marcou positivamente e 

teve sua importância destacada explicitamente por dois dos entrevistados, 

como podemos ver a seguir: 

 

E6: Um dos momentos marcantes, foi o reconhecimento dos alunos. 

Principalmente nos períodos finais. De férias, ou, vamos supor, quando a gente 

trocava de escola e era o último dia da escola, tinha ali a conversa com eles. E eles 

falavam, nossa, muito obrigado pelo trabalho de vocês, eles não queriam que a gente 

saísse, que a gente continuasse na escola, agradeciam e sentiam falta, a professora 

depois comentava, falava que eles sentiam falta da nossa ausência, isso foi um dos 

momentos mais marcantes, momentos positivos ali de as vezes uma atividade que a 

gente propunha. E eles falavam " nossa, que legal, a gente nunca tinha visto essa 

atividade!!", é bem interessante, uma experiência nova para eles.  

E9: mais marcante mesmo foi uma menina que não lembro o nome que 

inclusive encontrei ela recentemente no ônibus. Ela comentou que naquela época, ela 

já no ensino fundamental dela, ela já tinha a certeza que ia fazer metodista e ia fazer 

Educação Física por conta das aulas que ela tinha com a professora Roberta, dos 

jogos interclasses que ela tinha, o prazer que ela tinha, ela falava assim: "Não vejo a 

hora de chegar sexta-feira por conta que tem Educação Física e é o momento que a 

gente mais espera". 

 

Ao questionar os pontos vivenciados e as percepções negativas durante 

o período de atuação no PIBID as opiniões foram diversificadas, sendo que não 

houve como agrupá-las, por isso apresentamos todos os depoimentos: 

 

E1: (...) alguns alunos que se percebia a predisposição não era a mesma do 

que a dos demais, isso acaba sendo um pouquinho decepcionante na verdade, pois 

eles vão trabalhar na mesma área que você. 

E2: a questão da estrutura da escola, a quadra. 

E3: enquanto a gente dava aula na quadra, atrás da quadra tinha uma escada, 

alguns alunos ficavam ali se drogando, acho que não tinha muito que a gente fazer na 

verdade. 
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E4: a gente não podia atuar dentro das aulas, então o que acontecia? Tinha 

que ter alguma classe que estava disponível para a gente conseguir dar as aulas, e 

não era sempre que isso acontecia, o fato é que tinha dias que talvez a gente não 

conseguia produzir porque a gente não tinha material humano para poder desenvolver 

nosso trabalho. 

E5: Não gostei muito da postura do professor (supervisor), da didática do 

professor que acompanhava a gente.  

E7: Tinha uma época que eles ficavam livres e o que a gente fez? A gente 

começou a pegar umas turmas e vamos supor, dividir, a turma do futsal, turma do 

basquete. A gente fazia isso, mas o que foi o lado negativo? Ficou muito bagunçado 

porque assim, a diretora só deixou passar quem estava com o nome na lista, e aí não 

podia passar, e aí era uma bagunça... 

E8: Como queríamos passar algumas modalidades diferentes e não tínhamos 

material para isso, então a gente ia fazer uma aula de jiu-jitsu era difícil porque não 

tinha colchonetes as vezes suficientes 

E9: A coordenação, é um repertório motor bem reduzido!  

E10: tivemos apenas alguns projetos que estavam em mente para serem 

trabalhados e que infelizmente não conseguimos colocar em prática. 

 

 

4.5 OPINIÃO SOBRE A ATUAÇÃO DOCENTE EM ESCOLAS DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICAS ANTES E DEPOIS DE TER PARTICIPADO 

DO PROGRAMA. 

  

 A atuação docente, assim como as práticas e conceitos de alguns 

professores de Educação Física, ainda é relatada negativamente mediante ao 

que observamos Brasil afora. 

 Não raramente as aulas de Educação Física são percebidas pelos 

alunos de professores com estas práticas como “aula livre”, folga das “outras 

matérias”, “aula de recreação” ou mesmo reduzida à prática medíocre de 1 ou 

2 tipos de esportes coletivos durante os 12 anos de permanência no ensino 

básico e, alguns alunos, saem da escola sem saber ao menos praticar com o 

mínimo de domínio estes esportes evidenciando o equívoco didático, conceitual 

e pedagógico de quem ainda insiste nesta prática.  
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De acordo com Gueriero e Araújo (2004), “a Educação Física escolar 

ainda tende a apresentar uma esportivização de suas aulas em algumas séries 

do ensino fundamental (...). Este caráter esportivizado, onde modalidades 

esportivas coletivas tradicionais são usadas sem uma fundamentação teórica 

que garanta o seu aproveitamento, como conteúdos acadêmicos, prejudica que 

a Educação Física como disciplina consiga crescer e alcançar seus objetivos 

mais amplos.”  

  Barbosa et al (2009) afirma que muitos professores de Educação Física 

se acomodam e falam que é difícil mudar esta característica esportivizada das 

aulas, alegando que os alunos não permitem, e não querem esta mudança27 e, 

em decorrência destas condições impostas, a acomodação e a falta de 

comprometimento com as obrigações como educador fazem com que aulas de 

Educação Física se tornem pouco significantes para a formação dos alunos, e 

assim, têm sua importância questionada em relação à sua relevância, 

importância e até mesmo permanência como disciplina na escola.  

Bradamos e afirmamos: Infelizmente ainda vemos isso ocorrer em pleno 

ano de 2017 em algumas escolas da minha querida São Bernardo do 

Campo/SP. Infelizmente ainda ouvimos relatos de discentes no curso de 

graduação em Educação Física que não tiveram mais que 4 ou 5 temas 

diferentes em 12 anos de ensino básico. É o equivalente a ensinar adição, 

subtração, multiplicação, divisão e qualquer outro tema relacionado à disciplina 

de matemática, por exemplo, durante 12 anos.  

Este tipo de atitude de alguns professores significa para a disciplina 

decadência e desvalorização enorme e que não condiz mais com as novas 

propostas da Educação Física, inclusive ratificadas pela Base Nacional Comum 

Curricular para a disciplina: 

 

A Educação Física é o componente curricular que tematiza as 
práticas corporais em suas diversas formas de codificação e 
significação social, entendidas como manifestações das 
possibilidades expressivas dos sujeitos e patrimônio cultural da 
humanidade. Nessa concepção, o movimento humano está sempre 
inserido no âmbito da cultura e não se limita a um deslocamento 

                                                           
27 Questionamento retórico do autor: Nas outras disciplinas é o aluno quem escolhe o que será feito em 
todas as aulas? 
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espaço-temporal de um segmento corporal ou de um corpo todo. 
Logo, as práticas corporais são textos culturais passíveis de leitura e 
produção. (BRASIL, 2016, p. 171) 

 

 Porém, apesar da cultura do esporte nas aulas de Educação Física 

ainda dominar a opinião e a preferência de muitos alunos e professores, 

sabemos que Brasil afora muitos professores de Educação Física realizam 

trabalhos fantásticos, utilizando-se de diversos temas, abordagens e recursos 

em suas aulas, prezando pelo desenvolvimento global dos educandos e 

proporcionando vivências riquíssimas. 

Mediante os fatos expostos questionamos os egressos do PIBID 

subprojeto do curso de Educação Física com 2 perguntas: 

 

1) Qual era a sua opinião sobre a atuação de docentes da Educação Física 

(tanto em condições, quanto em qualidade) nas escolas estaduais antes 

de participar do PIBID?  

2) Qual é a sua opinião sobre a atuação de docentes da Educação Física 

nas escolas estaduais (tanto em condições, quanto em qualidade) 

depois de participar do PIBID? 

 

 As opiniões dos nossos egressos confirmam a visão negativa que 

grande parte tinha da Educação Física antes do curso, de modo que todos os 

entrevistados ressaltaram aspectos negativos e somente 3 também 

ressaltaram aspectos positivos em suas respostas. 

 

E1: Eu tinha uma visão generalizada sobre muitos professores terem 

conseguido passar nos concursos e provas para poder se acostumar e ficar lá numa 

boa ganhando dinheiro e percebia que algumas aulas não eram tão positivas quanto 

você esperava, só que vendo o trabalho por exemplo dos familiares que eu estou mais 

próximo, eu vejo que tem professores que trabalham de verdade nas escolas do 

estado, portanto, não tem como falar mal de todos, não adianta, só que eu via um 

meio termo ali, eu via alguns que queriam fazer de fato um trabalho forte, mas eu via 

alguns que às vezes estavam tirando o trabalho de professores que queriam fazer 

esse trabalho forte juntamente com os demais, essa era a minha opinião, eu ficava 
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sempre com o pé atrás nesse quesito justamente por causa desses outros, porque aí 

se eu fosse querer trabalhar, pode ser que eu ia entrar em conflito com um desses 

professores por eu estar me esforçando e ou outro não e poderia gerar problemas. 

E2: sentia que poderia ter mais coisas, que a Educação Física não era só 

aquilo, quando cheguei na faculdade eu tive essa conclusão. 

E3: Eu não lembro nem do nome de nenhum professor meu de Educação 

Física, eu lembro que a gente jogava vôlei, as meninas, os meninos jogavam futebol! 

Mas eu não lembro nem da fisionomia da professora que fazia isso, ou do professor, 

não lembro mesmo! 

E4: Eu tinha uma visão negativa na verdade do que era ser professor de 

escola, só para você ter uma ideia, quando eu me inscrevi no curso de Educação 

Física, quando eu fiz a matrícula, eu refleti bastante sobre o que eu queria fazer e eu 

tinha uma ideia de professor de Educação Física escolar como aspecto negativo, por 

quê? Porque primeiro é o que a gente ouve "não tem estrutura, não tem condições" e 

que de fato em alguns momentos a gente carece mesmo de algumas condições para 

mim a Educação Física pra mim era uma coisa muito largada. Então e entendia que 

achava que o professor de Educação Física não tinha tanto respeito quanto os outros 

professores. Em função disso, eu achava que era só jogar bola.  Essas coisas, eu 

achava que o professor de Educação Física dentro da escola estadual eu via como um 

ponto negativo nesse sentido, de achar que a coisa era largada e que não é! Então 

assim, eu não pensava em ser professor em escola estadual, tinha uma visão muito 

negativa, principalmente das condições.  

E5: eu achava que os professores eram muito folgados. Só porque eles 

estavam na rede pública e tinham segurança eles não trabalhavam, não se 

esforçavam, mas não eram todos os professores assim a gente vê que vai do 

professor, se ele quer fazer, ele realmente faz, se ele não quer, ele se encosta! 

E6: (...) tinha uma base, uma visão pelo que meus pais falavam em casa, falta 

de espaço, falta de material, praticamente incentivo zero, que as vezes você tem que 

brigar com todo mundo pra dar uma simples aula, tem que matar um leão por dia, que 

você tem que brigar pra dar aula. Você tem que se matar pra dar aula, as vezes com o 

professor, as vezes com diretor e as vezes com aluno que não quer saber de nada, aí 

vai aluno e pula quadra porque vai fumar, ou alguma coisa assim, é um mundo muito 

diferente do que a escola particular, então a minha visão que eu tenho de escola 

pública é mais essa. 
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E7: Olha, vou fazer Educação Física, se eu fizer mesmo, mas eu não quero ser 

professora de escola porque ganham mal, porque não tenho subsídios, ninguém 

ajuda, ninguém faz nada, os professores sofrem!" 

E8: Vou ser um pouco franco porque foi o que eu vivi, mas não é o que eu vejo 

em muitos lugares também. A minha visão quando eu tive alguns professores de 

Educação Física, a maioria era naquelas de jogar a bola e faça a aula, não tinha um 

plano, não tinha metodologia, não tinha nada, era aula livre, era aula de Educação 

Física era aula livre! 

E9: Realmente não era boa porque, como eu comentei, desde que eu me 

lembre assim no meu fundamental 1, 2 e ensino médio, nunca tive uma aula de 

Educação Física mesmo, pegava bola, jogava na quadra e somente e as meninas, 

algumas ficavam lá no vôlei, faziam uma rodinha de vôlei e só. Os meninos que 

queriam jogar, era futebol, os que não queriam, ficavam sentados na quadra 

observando, conversando, o professor ficava só mexendo em diário, ou conversando 

com aluno. 

E10: A minha opinião era a que eu tinha na minha escola. Os professores não 

se importavam muito em planejar as aulas, os meninos jogavam futebol e as meninas 

jogavam vôlei. 

  

Na análise das respostas infelizmente verificamos uma relação direta 

com o texto inicial do capítulo, visto que as descrições de aulas livres, de “jogar 

a bola”, do desinteresse dos professores, assim como das dificuldades 

encontradas no cotidiano escolar por aqueles que queriam algo fazer, 

predominaram nas falas dos nossos egressos. 

 Todavia, a maioria dos egressos (nove) após a participação no PIBID 

mudaram sua opinião radicalmente sobre a atuação dos professores de 

Educação Física nas escolas de educação básica pública, sendo que o único 

egresso que respondeu “Quem quer, vai e faz acontecer! Quem não quer está 

lá e vai continuar dessa mesma forma” foi o mesmo que teve uma experiência 

ruim em relação à postura, comprometimento e didática de um ex-supervisor 

do programa. 

 Os demais ressaltaram o comprometimento, diversidade das atividades 

e temas propostos, organização, didática, superação de dificuldades, 

cumprimento de objetivos pedagógicos, avaliação, rigor no planejamento, amor 
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ao dar aula, e até mesmo elogiaram a situação de materiais de algumas 

escolas. 

 

E1: Mudou bastante! Mudou de uma forma positiva mesmo, ainda mais na 

nossa área, como eu tive experiência em duas escolas diferentes, pude ter dois 

olhares diferentes, cada professor tem seu jeito de trabalhar, mas com aplicação igual, 

então o foco era mesmo o trabalho, percebi o tanto que eles trabalham para fazer um 

bom trabalho dentro da escola (...)ver que o professor conseguiu trazer para si todos 

os alunos e isso é algo muito difícil de se fazer, salas de 35, 40 alunos e conseguir 

puxar todos é algo muito positivo, é um trabalho bem árduo e conseguiu ser feito de 

forma muito positiva. 

E2: (...) ainda existem pessoas que fazem muitas coisas pela Educação Física 

nas escolas, superando todos os limites de material, de coordenação que as vezes 

não deixa fazer outras coisas. A revistinha pronta, superam tudo isso, então, eu tinha 

essa visão que assim, os professores podem fazer mais e pude ver que os 

professores fazem mais, tem muitos professores que ainda fazem mais pela Educação 

Física, levam ao pé da letra aquilo que eles acreditam. 

E3: A supervisora mostrava para a gente, ela deixava a gente dar a nossa aula, 

no final ela dava o feedback, o que podia ser melhor, o que foi bacana, eu achava que 

era muito boa. 

E4: mudou radicalmente! Tive experiências com duas professoras que são 

ótimas. Foram experiências muito boas e quando a gente ia planejar as aulas, ia 

programar as aulas, eu comecei a entender melhor como é que se trabalhava dentro 

da escola e com todas as dificuldades a aula dela era fantástica, era muito boa! A 

preocupação com tudo, para dar uma aula decente, uma aula boa, para concluir todos 

os objetivos que eram propostos ali no caso, era muito grande, então assim, ela era 

uma professora muito boa e eu aprendi muito com ela.  

E6: Mudou, porque na escola tinha material para tudo, tinha até bola de 

beisebol, era assim, fantástico mesmo. 

E7:  Minha visão melhorou um pouco depois que eu participei, mas eu falo 

assim que esses professores que são da licenciatura, que trabalham em escola, 

realmente eles fazem por amor são pessoas que são dedicadas, que querem melhorar 

o ensino e tudo, não tenho consciência, não tenho enquanto a valores se ganham 

bem, ou se ganham mal, mas eles fazem por amor, isso com certeza. 
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E8: Vi nos outros também, mas com ela a gente via bastante organização, ela 

é uma pessoa bastante organizada, com seriedade, ela levava a sério mesmo a aula 

de Educação Física, a gente via que ela queria. 

E9: Mudou brutalmente, mas desde o momento que entrei aqui na Metodista, 

pelos meus professores e pelo projeto do PIBID, porque as supervisoras eram ótimas, 

se eu tivesse o que ela oferecia para os alunos dela dentro do PIBID, era um sonho, 

porque não era só na questão do esporte, era na questão de dança, de motricidade 

fina, aquele negocinho de coordenação motora fina, os carrinhos de rolimã, o tapete, 

nossa, falei "meu, que demais aquilo, se eu tivesse aquilo pra mim, olha, eu não 

perderia tempo" e você acaba aprendendo brincando. 

E10. Agora vejo que muitos professores querem e conseguem fazer aulas 

diversificadas, trabalhando muitos conteúdos, mesmo com condições precárias. Mas 

também tem aqueles que continuam acomodados e desinteressados em dar uma boa 

aula de Educação Física para seus alunos. 

 

 

4.6 INFLUÊNCIAS DO PIBID NAS ESCOLHAS PROFISSIONAIS. 

  

 Na última parte das perguntas que compôs a entrevista com os 10 

egressos nos atemos a analisar quais foram as percepções dos egressos após 

sair do programa avaliando e comentando os aspectos que mais e menos 

gostaram em relação ao PIBID (Pergunta 8), se de alguma forma ter 

participado do PIBID os influenciou positivamente ou negativamente na escolha 

por dar aulas ou não na Educação Básica (Pergunta 9) e para aqueles que 

atualmente não atuam como professor quais os motivos de não procurar a 

escola como área de atuação? (Pergunta 10). 

 A pergunta 8 foi categorizada visando elencar e discutir as percepções 

de aspectos negativos e positivos após a participação dos egressos no PIBID. 

 Portanto, a análise da primeira categoria “O que mais gostou no PIBID” 

revelou que “Aprender a dar aula na prática e relacionar a teoria vivenciada no 

curso de Educação Física com a prática na escola” foi o aspecto que nove dos 

egressos mais gostaram no PIBID, sendo que três egressos citaram as 
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reuniões mensais28 com os coordenadores e supervisores como ponto que 

mais gostaram de vivenciarem no PIBID. 

 

E1: gostava muito da interação, até mesmo nas reuniões do PIBID, naquele 

famoso brainstorm29, as pessoas dando suas opiniões.  

E2: De positivo essa coisa assim de ter o prazer de estar do outro lado, essa 

coisa de ser professora sempre teve muito forte dentro de mim (...) Estar do outro lado 

para mim foi muito bom e poder compartilhar também. 

E3: O que eu mais gostei foi de fato, porque aquilo que a gente aprende na 

faculdade, a gente conseguia aplicar lá, a aula prática com toda aquela didática que 

você ensinou muito, o (prof.) Maroneze ensinou muito, o (prof.) Nardelli também 

ensinou muito, enfim, todos os professores e a parte teórica também (...) você ensina 

Educação Física, mas você está ensinando a geografia, história, a gente conseguia 

fazer isso lá no PIBID.  

E4: O que eu mais gostei do PIBID foi justamente o fato de ter aprendido a dar 

aula. 

E6: Bom, o que eu mais gostei, além do aprendizado, a experiência de vida 

que igual eu já comentei antes, é sensacional, o reconhecimento que os alunos tem e 

não só na escola com a parte da experiência, mas também nas reuniões que a gente 

tinha aqui na faculdade, que eram muito interessantes aquelas conversas que a gente 

tinha, aqueles diálogos que você e o Toto passavam, desde trazendo várias matérias, 

autores para a gente estudar e debater, como também nas apresentações em sala. 

E7: A experiência, eu gosto de fazer, então eu me senti totalmente a vontade e 

eu acho que precisa disso porque não adianta você ler, ler, ler, você tem que viver, a 

experiência é o que conta. 

E8: O que eu mais gostei foi ter a experiência de lecionar, de com os 

professores, tanto os coordenadores também que passavam bastante bagagem, tanto 

nas aulas que a gente tinha. 

                                                           
28 Todos os meses, no primeiro sábado de cada mês os coordenadores de área do PIBID 
realizam uma reunião com todos os bolsistas. Nestas reuniões assuntos do cotidiano escolar, 
atuação dos bolsistas e novas ações para eventos em aulas e projetos são discutidos e 
posteriormente colocados em prática, além de complementarem as horas que cada bolsista 
deve cumprir de acordo com as normas do PIBID/CAPES. 
29 Brainstorming significa tempestade cerebral ou tempestade de ideias e consiste em uma 
dinâmica de grupo que é usada em várias empresas como uma técnica para resolver 
problemas específicos, para desenvolver novas ideias ou projetos, para juntar informação e 
para estimular o pensamento criativo. 
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E9: O que eu mais gostei no PIBID foi a iniciação à docência no caso eu podia 

elaborar as atividades (...) a gente pode aplicar a atividade, para os alunos e ver como 

eles respondem a determinada atividade. 

E10: O que mais gostei no PIBID foi que perdi o "medo" de ministrar aulas, 

gostei de me sentir professora, gostei de toda a equipe de docentes e coordenadores 

do projeto, gostei de toda a experiência vivida. 

 

Um egresso destacou a relação de afetividade que os alunos das 

escolas demonstraram durante o período: 

 

E5: Olha, eu gostei de tudo, foi uma experiência muito boa, foi muito benéfico 

para minha formação, os alunos do PIBID são carentes e quando você vai e faz 

alguma coisa legal por eles, nossa, eles te amam, eles vão te amar para o resto da 

vida, as vezes a gente chegava na hora do intervalo deles para poder ir para sala de 

Educação Física conversar, combinar o que a gente ia fazer no dia, a gente passava 

no intervalo e todos vinham falar com a gente, tocava na nossa mão, parecia até q a 

gente era celebridade, então a gente percebia q a gente fez a  diferença na vida de 

alguns e ter essa roca de carinho é muito legal. 

  

Já em relação aos aspectos negativos três dos entrevistados 

responderam que não tinham nenhuma lembrança ou consideração negativa a 

fazer, dois responderam que “a parte negativa foi que acabou, tivemos que sair 

do programa (E3 e E7) e os restantes quatro (50% dos entrevistados) 

pontuaram questões distintas, entre as quais: 

 

E1: muitos alunos não tinham a mesma predisposição, não é porque não tinha 

a predisposição de vergonha, você percebia que estavam lá por estar lá, talvez por 

outros motivos... 

E2: A estrutura da escola. 

E4: Poderia ter tido um pouco mais de oportunidade de trabalhar ali com as 

salas de aulas ali e ter gerado mais reflexões em função do acúmulo das experiências, 

E9: A parte negativa foi a própria educação dos alunos, um ponto negativo é 

como que pode... Jovens terem um linguajar tão decadente, tão chulo, dentro de uma 

escola, uma sala de aula, um âmbito que deveria ser para a promoção do 
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conhecimento deles... Eu acho que isso me deixou triste de ver, apesar de não ser 

todos. 

E10: Não gostei de algumas atitudes desrespeitosas por parte de alguns 

alunos da escola com a professora supervisora. 

 

Portanto, as lembranças, percepções e opiniões dos egressos que 

participaram do programa são em geral positivas, destacando-se as 

possibilidades de atuação na prática e ressiginificando os conteúdos 

aprendidos no curso de Educação Física, além do destaque positivo da 

formação “extra” que as reuniões mensais programas do subprojeto 

proporcionaram no período de participação. 

A 9° pergunta do roteiro de entrevistas (De alguma forma ter participado 

do PIBID influenciou positivamente ou negativamente a sua escolha por dar 

aulas ou não na Educação Básica?) era a última pergunta para aqueles que já 

atuam em escolas de educação básica e uma verificação acerca das 

possibilidades de atuação para aqueles que ainda não lecionam. 

Todos os entrevistados afirmaram então que o PIBID teve influência 

positiva em relação à possibilidade de escolha das escolas de educação básica 

como mercado de atuação, de forma que as respostas dadas pelos egressos 

são apresentadas abaixo em síntese: 

 

E1: (...) o professor na escola tem que transmitir a ideia do que é Educação 

Física no geral, não adianta eu só trabalhar e fazer eles só jogarem futebol, como 

também não adianta eu passar algo só de artigo científico para uma criança, então é 

bom sempre englobar tudo. O PIBID me ajudou muito na questão de como ministrar 

essa aula. 

E2: Sim! Eu tenho muita experiência com crianças, já com adolescentes de 13, 

15 anos eu já não tinha, mas eu acho que é possível.  

E3: Totalmente. Eu trabalhei, estagiei em um colégio particular e eu prefiro 

estar lá no estado (...) faz bem para mim também, me sinto útil. 

E4: Influenciou positivamente, mesmo eu não trabalhando em escolas hoje, 

influenciou positivamente, tanto que antigamente, antes de eu entrar no PIBID, ou até 

mesmo antes de entrar na Educação Física, eu não vislumbrava a Educação Física 
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escolar como uma possibilidade de trabalho, como mercado de trabalho, hoje eu já 

vejo e não só como uma questão de necessidade, de querer ganhar dinheiro, mas por 

uma questão de ter prazer em trabalhar em escola, uma coisa que eu não imaginava, 

de verdade, antes de entrar na Educação Física eu não queria trabalhar em escola. 

E5: Sim, até, prestei alguns concursos. Mas a galera não está chamando 

muito, enfim, mas sim, por conta do relacionamento entre aluno e professor mesmo, 

da diferença que a gente consegue fazer na vida deles, do que a gente pode fazer. 

E6: Quando eu entrei na Educação Física já era uma área que eu poderia 

atuar, tanto com o exemplo do meu pai que ele já tinha essa visão "a área acadêmica 

é bem interessante, dar aula é legal, é difícil, mas é bem legal", então eu já tinha essa 

visão de poder futuramente depois da faculdade dar aula, tanto em escola particular, 

quanto pública, mas entrar no PIBID foi meio que uma ênfase do que eu já tinha como 

visão, então no PIBID além de aprender com a experiência,  você o que você vê que é 

aquilo mesmo que você quer para sua vida, para sua área o contato com os alunos ali. 

E7: Sim, quando eu saí do PIBID, eu tinha a ideia de que eu ia prestar 

concurso, eu tinha pensado nisso, em prestar concurso e começar a dar aula, só que 

depois as coisas foram me levando totalmente para outro lado. 

E8: influenciou totalmente! Positivamente, eu não estou trabalhando na área 

(...) mas eu tenho total ciência que eu, se não tivesse feito o PIBID, eu não teria essa 

escolha, no futuro se eu quiser dar aula, eu sei que tenho confiança e posso dar aula, 

gostaria de dar aula também, me faz bem, me fazia bem, se não tivesse tido essa 

experiência com o PIBID eu não daria talvez, porque eu não tinha a percepção que eu 

tenho hoje. 

E9: Sim, acredito que das duas formas, pois eu já prestei vários concursos 

para escolas públicas em São Paulo, São Caetano, teve de Diadema também, mas a 

demora pra chamar, eu não sei, eu fiquei até numa pontuação legal, mas eu não sei o 

que acontece com esses concursos. 

E10: Me influenciou positivamente, pois graças ao PIBID, eu pude conhecer 

melhor a Educação Física escolar e como ser professora. Com isso, ingressei na 

escola como professora na educação infantil, já tendo uma ideia de como seria atuar 

nesta área. 

 

 Destinada aos 5 egressos que não atuam em escolas de educação 

básica a última pergunta visou compreender e posteriormente analisar os 
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motivos e questões que incidiram diretamente no fato de não estarem atuando 

em escolas nesse nível de ensino. 

 

E2: Esses dias eu fiz, passei em um processo seletivo do Sesi pra professora 

de dança, ai eu fui e falei " Meu Deus se eu passar, como é que vai ser???", Acho que 

não consegui, no processo seletivo tinha quatro pessoas, é, mas eu já estava me 

preparando pra sair, porque eu acho que preciso também... Tanto pra mim, quanto pra 

eles, pra eles conhecerem outras pessoas, outra professora... Mas eu tenho essa 

vontade de ir para a escola sim! 

E4: Eu acho que na verdade hoje é mais por uma questão de mercado. Não 

que eu não queira, eu quero sim, eu tenho intenção, inclusive no começo do ano eu 

tive já conversando com amigos que trabalham em escola, que trabalham com 

educação, justamente perguntando, sondando as possibilidades de eu poder ser 

inserido nesse mercado também, então é mais uma questão hoje de mercado e eu 

gostaria de trabalhar com escola, o PIBID me ajudou muito, porque não adianta a 

gente ter feito a Educação Física escolar por fazer, mas a prática, me deu subsídios 

para pode estar falando que seria legal, que seria pra mim prazeroso hoje poder 

trabalhar com educação, trabalhar com crianças, trabalhar com adolescentes, então 

acho que o PIBID me forneceu essa experiência positiva, de vislumbrar hoje a escola 

como um mercado de trabalho, de atuar na educação com prazer, então hoje eu vejo 

que é mais uma questão de mercado mesmo para eu não estar trabalhando na escola. 

E6: Bom, então, eu estou procurando, já entreguei vários currículos em 

algumas escolas e por causa da crise, não sei, talvez o mercado esteja complicado, 

mas estou procurando, se me chamarem com certeza eu vou demonstrar bastante 

empenho, trabalho e é isso, não estou trabalhando por falta de oportunidade, mas eu 

estou procurando mesmo e estou trabalhando na área da academia agora. 

E7: Tempo escasso e faltas de oportunidade também, eu penso muito nisso 

porque eu acho que essa vida de personal, de zumba, apesar de eu ainda ter corpo 

para isso um dia isso vai acabar... Não vou dar aula de zumba a vida inteira, assim 

como não ia jogar vôlei a vida inteira, porque cansa, o corpo perde descanso, o físico 

conta totalmente. Então eu ainda não descartei a possibilidade, mas ainda não 

apareceu uma oportunidade, agora realmente meu tempo está muito escasso, para eu 

falar " eu vou dar aula!", eu teria que remanejar todos os meus horários que graças a 

Deus estão bem cheios, mas se fosse uma coisa que para mim valesse à pena 
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financeiramente, por mais que fosse um pouquinho menos, eu acredito que até 

aceitaria pelo fato da estabilidade. 

E8: Falta de interesse não é, com certeza não é, tanto que eu sinto falta as 

vezes, eu gostava de transparecer conhecimento as vezes, isso encanta, sei lá, é 

legal, mas de certa forma eu me formei, ás oportunidades vieram, também a parte 

financeira influenciou um pouco também, mas eu também gosto do que faço, do que 

estou fazendo agora (...) estou trabalhando como personal trainer, mas também estou 

fazendo nutrição, quero abrir um consultório de nutrição esportiva e prescrição de 

exercício físico então, é uma área bem diferente da área da Educação Física escolar,  

porém a experiência de ter passado pelo PIBID me fez ter um ouro olhar sobre a 

escola e talvez se no futuro, a gente nunca sabe, eu tiver que optar por isso, ou quiser 

optar por isso, eu tenho bagagem para isso eu acho, eu tenho experiência que o PIBID 

me deu.  

 

Em síntese, os motivos que fazem os 5 egressos não exercerem a 

profissão docente em escolas de Educação Básica são: 

1. Vínculo afetivo e satisfação no atual trabalho no bacharel (E2 e 

E8 – 40%); 

2. Falta de oportunidade no mercado de trabalho (E4 e E6 – 40%);  

3. Melhores oportunidades de trabalho em áreas do bacharelado (E7 

e E8 – 40%) percentual semelhante ao verificado no questionário 

com os 60 egressos (32,55%). 

Contudo, destaca-se que os cinco egressos entrevistados demonstraram 

interesse e afirmaram que, caso uma oportunidade se concretize (pasmem: 

nem que não seja tão boa quanto no bacharel), ministrariam aulas em escolas 

de educação básica. 

A escassez de concursos públicos 30 é um do fatores relatados entre os 

discentes que quando participam e são aprovados a demora para serem 

chamados é um dos fatores levantados durante a pesquisa, fator que os faz 

ingressarem primeiramente em áreas do bacharel e, com o vínculo já 

estabelecido em suas áreas de atuação, dificulte ainda mais a ida dos 

                                                           
30http://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/blog/tira-duvidas-de-
concursos/post/mesmo-escassos-ha-previsao-de-concursos-veja-como-estar-pronto-para-
2017.html 
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professores que, mesmo com intenção de lecionarem em escolas de educação 

básica, tenham dúvidas em relação à questão financeira e até mesmo de 

deixarem o ramo de atuação em que se desempenham com grau elevado de 

satisfação pessoal para um ramo incerto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Percebe-se, ao longo deste estudo, a delicada situação em que se 

encontram atualmente tanto a profissão docente quanto as licenciaturas em 

nosso país. 

As pesquisas e estudos demonstram claramente que ser professor para 

os jovens de classes A e B é uma hipótese, se não nula, muito remota, de 

forma que inúmeros fatores “contribuem” para este cenário, que, infelizmente, 

se agrava a cada notícia que temos acesso na grande mídia, caso dos direitos 

trabalhistas negligenciados ou revogados, situações de trabalho por muitas 

vezes precárias, agressões físicas, verbais e psicológicas à professores em 

diversos níveis de ensino (do Infantil à Pós-Graduação), remuneração muito 

aquém do pretendido por esta parcela da população e que, pasmem, salvo 

raras exceções, frequentam as melhores escolas do Brasil, portanto tem 

acesso a um ensino de melhor qualidade mas que, provavelmente, escolherão 

outras profissões. 

A estrutura social brasileira em relação onde se estuda é invertida no 

ensino superior, pois grande parcela dos jovens que estudaram em escolas 

públicas ingressa em cursos superiores particulares, enquanto jovens que 

tiveram acesso ao ensino privado na educação básica ocupam grande parte 

das cadeiras das universidades federais e estaduais no país. 

Esta lacuna na profissão docente nos últimos anos é preenchida nos 

cursos de licenciatura por jovens de classes sociais e econômicas mais baixas 

e, segundo os estudos e pesquisas, estes estudantes e futuros professores 

adentram ao ensino superior com inúmeras defasagens de aprendizagem, 

leitura, escrita, interpretação e baixo capital cultural, gerando um decréscimo 

de qualidade imediato nos cursos de licenciatura, gerando um questionamento 

preocupante acerca destas condições expostas: como serão as aulas destes 

futuros professores e consequentemente a qualidade da nossa educação 

básica no país? 
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Mediante este cenário nada convidativo, a baixa procura por alguns 

cursos de licenciatura já causa efeitos imediatos na educação básica e um 

exemplo notório deste fato é a falta de professores especialistas para lecionar 

diversas disciplinas em todo Brasil e que não raramente são ocupados por 

docentes sem formação específica31. 

Na área da Educação Física o panorama não é muito diferente, visto que 

a licenciatura vem perdendo muito espaço para o bacharel na procura pelos 

jovens nos últimos anos, justamente pelo efeito direto da precarização docente 

em nosso país e, no caminho contrário da licenciatura, a valorização e até 

mesmo o crescente status social e profissional do bacharel em Educação 

Física na sociedade e na mídia e dificultam ainda mais a situação nada simples 

que vivemos nas crises das licenciaturas. 

As condições de trabalho e a realidade financeira, fatores importantes na 

decisão pela atuação em cada área pelos concluintes de curso, segundo as 

pesquisas e estudos são semelhantes, porém as exceções e possibilidades 

salariais que as profissões relacionadas ao bacharel proporcionam atraem 

cada vez mais os discentes para as áreas de esportes, fitness, saúde, 

preparação física, dança, atividades de academia e os afastam cada vez mais 

da atuação na educação básica nas aulas de Educação Física. 

Mediante este cenário a CAPES, por meio de seus diversos programas 

de incentivo e fomento à educação e docência, em especial o PIBID, mostram-

se eficazes no enfrentamento às crises nas licenciaturas em todo o Brasil, 

tornando possível a articulação entre a Universidade, cursos de licenciaturas, 

docentes, discentes, professores, coordenadores, diretores, alunos e todos 

envolvidos neste sistema amplo geram redes de colaboração ímpares no 

cenário educacional, ressignificando o trabalho, atuação e percepção de todos 

envolvidos neste processo de valorização do ensino nacional em diversas 

esferas. 

As pesquisas de campo revelam que o perfil dos egressos do curso de 

Educação Física de Universidade Metodista de São Paulo converge com o 

                                                           
31 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/01/1852259-quase-50-dos-professores-nao-tem-
formacao-na-materia-que-ensinam.shtml 
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atual perfil de professores citados nos estudos na Fundação Carlos Chagas 

(2009), pertencentes à classe C e D, assim como os dados do questionário da 

presente pesquisa ratificam estudos que afirmam que, de um modo geral, as 

mulheres vêm obtendo um nível de escolarização maior que a dos homens. 

Grande parte dos egressos concluiu a licenciatura entre 2015 e 2016 

(63,4%), sendo que uma hipótese para que parte deste grupo ainda não tenha 

ingressado em escolas deva-se ao motivo do curto tempo no mercado de 

trabalho, assim como as vastas ofertas de trabalho que atualmente a área do 

bacharel proporciona após a conclusão do curso, confirmadas nas opiniões de 

51,15% dos 43 egressos que ainda não estão atuando nas escolas de 

educação básica. 

Não obstante aos números investidos no PIBID podemos analisar que os 

investimentos, mesmo quando não levam o egresso a concretizar sua entrada 

imediata para atuação em escolas públicas, implica em uma melhoria muito 

significativa para o ensino nas escolas públicas. A atuação dos bolsistas junto 

às supervisoras, assim como os projetos e ações desenvolvidos nas escolas 

elevam as possibilidades quantitativas e qualitativas de melhorias didático 

pedagógicas dos serviços prestados à comunidade escolar de maneira 

imediata, indicando que a verba investida no PIBID é revertida na capacitação 

de novos professores, de novas possibilidades e também age em prol de novos 

formadores de opinião acerca da educação pública, visto que o investimento 

feito com os impostos pago pelo povo brasileiro dentro do PIBID é convertido 

em benefício da melhoria educação de nosso país, como afirma a própria 

página no site oficial da CAPES, que pontua que um dos objetivos da 

instituição é “atuar na formação de professores da educação básica ampliando 

o alcance de suas ações na formação de pessoal qualificado no Brasil e no 

exterior” (Brasil, 2008).32 

Observamos nas pesquisas que as opiniões em relação aos professores 

de Educação Física das escolas estaduais antes e depois da participação dos 

egressos no PIBID foram modificadas radicalmente; grande parte das opiniões 

e percepções, mesmo daqueles que nunca haviam frequentando escolas 

                                                           
32 Disponível em http://www.capes.gov.br/historia-e-missao acesso em 13 de outubro de 2017. 
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públicas, era praticamente de um “não” trabalho, de falta de qualidade, 

comprometimento e até mesmo de um certo desleixo em relação às aulas, fato 

este que mediante à vivência e ações que o programa proporcionou aos 

egressos deu lugar à admiração pelo trabalho, práticas pedagógicas, 

envolvimento e dedicação dos supervisores nas unidades escolares. 

Assim como já exposto na pesquisa final com os 10 entrevistados 

presenciais na pesquisa de campo a falta de oportunidade imediata no 

mercado de trabalho na licenciatura, assim como melhores e mais frequentes 

oportunidades de trabalho em áreas do bacharelado fazem com que os 

discentes inicialmente não tenham opção e ingressem em qualquer área da 

Educação Física que os remunere e ofereça condições mínimas de trabalho a 

curto prazo. 

Porém, em que pese o relativo baixo número de egressos participantes 

da pesquisa que atualmente trabalham em escolas de educação básica (20%) 

destaca-se que nas entrevistas presenciais os cinco egressos que ainda não 

lecionam em escolas demonstraram interesse e afirmaram que caso uma 

oportunidade se concretize (e em alguns relatos, pasmem, e nem que não seja 

tão boa quanto no bacharel!) ministrariam aulas em escolas. 

Um dos pontos muito comentados, dentro e inclusive fora das pesquisas, 

é a escassez e confiabilidade dos concursos públicos, pois um do fatores 

relatados entre os egressos é o fato de que quando são aprovados, a demora 

para serem chamados é excessiva ou mesmo relatos mais graves de casos em 

que o concurso foi cancelado, definitivamente são fatores que os fazem 

ingressar primeiramente em áreas do bacharel e, com o vínculo já estabelecido 

em suas áreas de atuação, dificulte ainda mais a ida dos professores para a 

escola, pois mesmo com intenção de lecionarem em escolas eles tem sérias 

dúvidas em relação à questão financeira e até mesmo de deixarem o ramo de 

atuação em que, por muitas vezes, desempenham com grau elevado de 

satisfação pessoal. 

Portanto, consideramos que os impactos que o PIBID provoca nos 

egressos do curso de Educação Física da Universidade Metodista de São 

Paulo só não são maiores devido ao atual cenário educacional brasileiro, falta 
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de mais ofertas de emprego na licenciatura, tanto em escolas privadas, quanto 

em relação aos concursos públicos e também pelo crescimento das áreas de 

atuação possíveis no bacharel, que absorvem os egressos muito mais 

rapidamente no mercado de trabalho, tornando-se, mediante à grande parte 

dos egressos, se não mais interessantes, mais viáveis de maneira imediata, 

tanto para conquista de estabilidade financeira quanto para colocação no 

mercado de trabalho. 

Em que pesem todas as considerações, estudos, pesquisas, análises e 

discussões acerca da profissão docente no Brasil, finalizamos afirmando que o 

PIBID é um programa que mudou o status do curso de licenciatura em 

Educação Física na Universidade Metodista de São Paulo, pois além da óbvia 

ajuda financeira pretendida e que tanto auxilia os discentes nesta fase 

formativa as ações, reuniões, estudos, planejamentos, congressos e tudo que 

envolve o PIBID aumentou significativamente a qualidade de discussão, 

reflexão e aproximação da teoria do curso à realidade do chão de escola, lugar 

este que é onde queremos ver nossos discentes atuarem no futuro. 

O PIBID da portaria número 96 foi encerrado em fevereiro de 2018, 

assim como já previa seu edital. O MEC e a CAPES anunciaram em seu site 

oficial no dia 1° de março de 2018 a publicação do novo edital do programa, 

com o início das atividades previstas em agosto de 2018.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8778-capes-publica-editais-do-pibid-e-do-novo-
programa-de-residencia-pedagogica 
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ANEXO 1 

 

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

(*) RESOLUÇÃO Nº 03, DE 16 DE JUNHO DE 1987 

 

Fixa os mínimos de conteúdo e duração a serem observados nos cursos de 

graduação em Educação Física (Bacharelado e/ou Licenciatura Plena). 

 

Resolução nº 03/88-CFE 

Resolução nº 07/2004-CNE 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 

atribuições legais e com base no que dispõe o Artigo 26 da Lei 5.540/68, tendo 

em vista o Parecer 215/87, homologado pelo Sr. Ministro da Educação, em 

10/6/87, 

 

RESOLVE: 

Art. 1º A formação dos profissionais de Educação Física será feita em curso de 

graduação que conferirá o título de Bacharel e/ou Licenciado em Educação 

Física. 

Art. 2º Os currículos plenos dos cursos de graduação em Educação Física 

serão elaborados pelas instituições de ensino superior, objetivando: 

a) possibilitar a aquisição integrada de conhecimentos e técnicas que permitam 

uma nos campos da Educação Escolar (pré-escolar, 1º, 2º e 3º graus) e Não-

Escolar (academias, clubes, centros comunitários/condomínios etc), 

b) desenvolver atitudes éticas, reflexivas, críticas, inovadoras e democráticas; 

c) prover o aprofundamento das áreas de conhecimento, de interesse e de 

aptidão do aluno, estimulando-o ao aperfeiçoamento continuo; 

d) propiciar a auto-realização do estudante, como pessoa e como profissional. 

Art. 3º Os currículos plenos para os cursos de graduação em Educação Física 

terão duas partes: 

a) Formação Geral (humanística e técnica) 
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b) Aprofundamento de Conhecimentos 

§ 1º Na Formação Geral serão consideradas as seguintes áreas de 

conhecimento: 

a) De cunho humanístico. 

CONHECIMENTO FILOSÓFICO 

- compreendido como conhecimento filosófico o resultado de reflexão sobre a 

realidade, seja no nível da práxis, a própria existência cotidiana do profissional 

de Educação Física, relacionada com eventos históricos, sociais, políticos, 

econômicos, seja no nível da teoria, apresentação rigorosa através das 

ciências dessa mesma práxis. O conhecimento filosófico deve consistir na 

articulação da práxis pedagógica com as teorias sobre o homem, a sociedade e 

a técnica. 

CONHECIMENTO DO SER HUMANO 

- entendido como o conjunto de conhecimentos sobre o ser humano, durante 

todo seu ciclo vital, no que concerne aos seus aspectos biológicos e 

psicológicos, bem como sua interação com o meio ambiente, face à presença 

ou ausência de atividades de Educação Física. 

CONHECIMENTO DA SOCIEDADE 

- entendido como a compreensão da natureza social das instituições, sistemas 

e processos, com vistas a uma efetiva contribuição da Educação Física para o 

desenvolvimento do indivíduo e da sociedade, considerando-se 

especificamente a realidade brasileira. 

b) De cunho técnico (que deverá ser desenvolvido de forma articulada com os 

conhecimentos das áreas de cunho humanístico acima referidas). 

CONHECIMENTO TÉCNICO 

- entendido como o conjunto de conhecimentos e competências para planejar, 

executar, orientar e avaliar atividades da Educação Física, nos campos da 

Educação Escolar e Não –Escolar contribuindo para a geração e a 

transformação do próprio conhecimento técnico. 

§ 2º Cada Instituição de Ensino Superior (IES), partindo dessas quatro áreas, 

elenco de disciplinas da parte de Formação Geral do currículo pleno, 
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considerando as peculiaridades de cada região e os perfis profissionais 

desejado (Bacharelado e/ou Licenciatura Plena). 

§ 3º A parte do currículo pleno denominada Aprofundamento de Conhecimento 

deverá atender aos interesses dos alunos, criticar e projetar o mercado de 

trabalho considerando as peculiaridades de cada região e os perfis 

profissionais desejados. Será composto por disciplinas selecionadas pelas IES 

e desenvolvidas de forma teórico-prática, permitindo a vivência de experiências 

no campo real de trabalho. 

§ 4º As IES deverão estabelecer os marcos conceituais fundamentais dos 

perfis profissionais desejados, elaborar as ementas, fixar a carga horária para 

cada disciplina, e sua respectiva denominação, bem como enriquecer o 

currículo pleno, contemplando as peculiaridades regionais. 

Art. 4º O curso de graduação em Educação Física terá a duração mínima de 4 

anos (ou 8 semestres letivos) e máxima de 7 anos (ou 14 semestres letivos), 

compreendendo uma carga horária de 2.880 horas/aula. 

§ 1º Desse total de 2.880 horas/aula, pelo menos 80% (oitenta por centro) 

serão destinadas à Formação Geral e o máximo de 20 % (vinte por centro) 

para Aprofundamento de Conhecimentos. 

§ 2º Desses 80% das horas destinadas à Formação Geral, 80% deverão ser 

dedicados às disciplinas vinculadas ao Conhecimento Técnico. 

§ 3º No mínimo de 2.880 horas/aula previstas, estão incluídas as destinadas ao 

Estágio Supervisionado e excluídas as correspondentes às disciplinas que são 

ou venham a ser obrigatórias, por força de legislação específica (ex. EPB). 

Art. 5º O Estágio Curricular, com a duração mínima de um semestre letivo, será 

obrigatório tanto nas Licenciaturas como nos Bacharelados, devendo, para 

estes, ser complementado com a apresentação de uma monografia (“Trabalho 

de Conclusão”). 

Art. 6º A adaptação do currículo baixado pela Resolução 69/69 ao currículo ora 

aprovado far-se-á por via regimental, segundo os recursos e interesses de 

cada Instituição, dentro do prazo máximo de 2 anos, a partir da data da 

publicação desta Resolução. 
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Parágrafo único. As adaptações regimentais das instituições de ensino 

superior, que mantém cursos de Educação Física, serão apreciadas pelos 

respectivos Conselhos de Educação. 

Art. 6º - A Adaptação do currículo baixado pela Resolução 69/69 ao currículo 

ora aprovado far-se-á por via regimental, segundo os recursos e interesse de 

cada instituição, até o prazo máximo de janeiro de 1990, sem prejuízo de sua 

implantação, em 1989, nas entidades que assim possam proceder. 

Parágrafo único – As adaptações regimentais a que se refere o caput deste 

artigo serão apreciadas pelos respectivos Conselhos de Educação. (Nova 

Redação dada pela Resolução nº 03/88-CFE) 

Art. 7º Os graduados em Educação Física (bacharéis e/ou licenciados), através 

de cursos específicos realizados a nível de especialização, poderão habilitar-se 

à titulação de Técnico Desportivo. 

Art. 8º A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogada a Resolução 69, de 6/11/69, deste Conselho, e demais disposições 

em contrário. 

 

FERNANDO AFFONSO GAY DA FONSECA 

 

(*) Republicada por ter saído com incorreção do original. 

(Of. nº 575 / 87) 

Publicado no DOU de 10.09.1987 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

Senhor(a) Parlamentar(a), 

 

 

Tendo em vista a importância do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID e PIBID Diversidade) à formação dos 

professores do Brasil, em vigência desde 2007, sob coordenação da Diretoria 

de Educação Básica (DEB) da Capes, bem como as Metas 15, 16, 17 e 18 do 

Plano Nacional de Educação (PNE), vimos com muita preocupação a 

previsão de cortes no PLOA/2018, referentes aos programas da educação 

básica (cerca de 0,5% do orçamento do MEC) e a indefinição de novo Edital 

para o próximo. 

Embora haja manifestações da Capes sobre a continuidade do 

programa, também foi apresentada possibilidade de sua interrupção 

temporária, alegando questões técnicas de prestação de contas. Tanto a 

Portaria Capes n. 96/2013 e os Editais Capes n. 61 e 66, normativos que 

regulam o funcionamento dos Programas, preveem a possibilidade de 

prorrogação do atual edital, alternativa a ser considerada neste momento de 

tanta indefinição. 

A interrupção do PIBID e PIBID Diversidade poderá causar prejuízos 

irreversíveis à formação de professores, pois fragilizará a parceria de anos 

com cerca de 5 mil escolas públicas da educação básica e também trará a 

retirada de aproximadamente 60 mil bolsas nas instituições de ensino 

superior (IES), destinadas aos estudantes das licenciaturas, podendo agravar 
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a evasão no ensino superior. 

É fato indiscutível, os importantes resultados do PIBID como a 

melhoria da formação inicial do futuro professor e sua contribuição à escola 

pública nos seus diversos desafios didático-pedagógicos, de gestão e 

parceria com as IES. 

Desse modo, solicitamos seu apoio pela continuidade do PIBID sem 

cortes e sem interrupção para 2018. 

 

#pibidsemcorteseseminterrupção 

 

DIRETÓRIO NACIONAL DO FORPIBID 
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APÊNDICE 1 

 

UMESP – UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu Diego Melo de Abreu Katz Tarandach, RG nº 33352834-7, mestrando do 

Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Metodista de São 

Paulo, sob a orientação do Prof. Dr. Roger Marchesini de Quadros Souza, 

proponho o desenvolvimento da pesquisa intitulada “O PIBID como fator 

motivador na escolha da educação como área de atuação para discentes do 

curso de Educação Física”, que tem por objetivo coletar dados referentes às 

impressões de influência do PIBID nos discentes e egressos do curso de 

Educação Física participantes do PIBID, através de metodologia revisão e 

análise bibliográfica e qualitativa, em que serão aplicadas entrevistas aos 

voluntários interessados em documentar suas respostas. 

 

Para tanto, encareço que se tome ciência dos esclarecimentos abaixo:  

 

 

ESCLARECIMENTOS: 

 

1) A participação nesta pesquisa é de livre escolha com a garantia de 

sigilo de identificação dos sujeitos que se dispuserem a participar e, 

ainda, retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem 

penalização alguma;  

2) A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes;  

3)  A participação na pesquisa não possibilita desconforto ou risco ao 

participante por se tratar de aplicação de uma entrevista. 
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São Bernardo do Campo, ___ de ____________ de 2017.  

 

 

_______________________________________ 

DIEGO MELO DE ABREU KATZ TARANDACH 

Pesquisador Responsável 

Mestrando UMESP 

 

Consentimento do(a) colaborador(a): 

 

___________________________________ 

Nome completo 

 

___________________________________ 

Assinatura 
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APÊNDICE 2 

 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO – UMESP 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO PESQUISADOR 

Eu Diego Melo de Abreu Katz Tarandach, RG nº 33352834-7, mestrando do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de São 

Paulo, sob a orientação do Prof. Dr. Roger Marchesini de Quadros Souza, 

proponho o desenvolvimento da pesquisa intitulada “O PIBID como fator 

motivador na escolha da educação como área de atuação para discentes do 

curso de Educação Física” declaro que: 

 

- Assumo o compromisso de zelar pela privacidade e pelo sigilo das 

informações que serão obtidas e utilizadas para o desenvolvimento da 

pesquisa;  

- Os materiais e as informações obtidas no desenvolvimento deste 

trabalho serão utilizados para se atingir o(s) objetivo(s) previsto(s) na 

pesquisa;  

- Os materiais e os dados obtidos ao final da pesquisa serão arquivados 

sob minha responsabilidade; - os resultados da pesquisa serão 

tornados públicos em periódicos científicos e/ou em encontros, quer 

sejam favoráveis ou não, respeitando-se sempre a privacidade e os 

direitos individuais dos sujeitos da pesquisa, não havendo qualquer 

acordo restritivo à divulgação; - o Programa de Pós-Graduação em 

Educação - UMESP será comunicado da suspensão ou do 
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encerramento da pesquisa, por meio de relatório apresentado 

anualmente ou na ocasião da interrupção da pesquisa;  

- Assumo o compromisso de suspender a pesquisa imediatamente ao 

perceber algum risco ou dano, consequente à mesma, a qualquer um 

dos sujeitos participantes, que não tenha sido previsto no termo de 

consentimento.  

 

São Bernardo do Campo, ___ de _________ de 2017.  

 

______________________________  

Diego Melo de Abreu Katz Tarandach 

RG nº: 33352834-7   

CPF: 225246628-61 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
 
 
 
 

APÊNDICE 3 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO PESQUISADOR 

 

Eu Diego Melo de Abreu Katz Tarandach, RG nº 33352834-7, mestrando 

do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de 

São Paulo, sob a orientação do Prof. Dr. Roger Marchesini de Quadros Souza, 

proponho o desenvolvimento da pesquisa intitulada “O PIBID como fator 

motivador na escolha da educação como área de atuação para discentes do 

curso de Educação Física” declaro que: 

 

- assumo o compromisso de zelar pela privacidade e pelo sigilo das 

informações que serão obtidas e utilizadas para o desenvolvimento da 

pesquisa;  

- os materiais e as informações obtidas no desenvolvimento deste trabalho 

serão utilizados para se atingir o(s) objetivo(s) previsto(s) na pesquisa;  

- os materiais e os dados obtidos ao final da pesquisa serão arquivados sob 

minha responsabilidade; - os resultados da pesquisa serão tornados públicos 

em periódicos científicos e/ou em encontros, quer sejam favoráveis ou não, 

respeitando-se sempre a privacidade e os direitos individuais dos sujeitos da 

pesquisa, não havendo qualquer acordo restritivo à divulgação; - o Programa 

de Pós-Graduação em Educação - UMESP será comunicado da suspensão ou 

do encerramento da pesquisa, por meio de relatório apresentado anualmente 

ou na ocasião da interrupção da pesquisa;  

- assumo o compromisso de suspender a pesquisa imediatamente ao perceber 

algum risco ou dano, consequente à mesma, a qualquer um dos sujeitos 

participantes, que não tenha sido previsto no termo de consentimento.  

 

Desde já, obrigado pela sua colaboração! 

 

São Bernardo do Campo, 02 de agosto de 2017. 
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APÊNDICE 4 

 

QUESTIONÁRIO 

Modelo de questionário para delineamento do perfil dos egressos 

1) Nome completo: 

2) Idade: 

3) Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino 

4) Nacionalidade: 

5) Estado Civil: (   ) Solteiro (   ) Casado (   ) Divorciado (   ) Vive com 

companheiro (   ) Viúvo  

6) Número de Filhos:  

7) Mora sozinho: 

(   ) Sim 

( ) Não – com quem mora? Assinale abaixo quantas alternativas forem 

necessárias: 

(   ) Pais 

(   ) Sogros 

(   ) Filhos 

(   ) Marido/Esposa 

(   ) Companheiro/a 

(   ) Irmão 

(   ) Amigo(s) 

(   ) Outros: quem? _____________________________________________ 

 

8) Renda própria (somente os seus ganhos mensais): 

(   ) sem renda 

(   ) 1 a 2 salários mínimos 

(   ) 3 a 4 salários mínimos 

(   ) 5 a 6 salários mínimos 

(   ) 7 a 8 salários mínimos 

(   ) 9 a 10 salários mínimos 
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(   ) Prefiro não declarar 

 

9) Renda familiar (a soma aproximada de toda a renda sua e dos que 

moram com você): 

(   ) 1 a 2 salários mínimos 

(   ) 3 a 4 salários mínimos 

(   ) 5 a 6 salários mínimos 

(   ) 7 a 9 salários mínimos 

(   ) 10 e acima de 10 salários mínimos 

(   ) Prefiro não declarar 

 

 

10) Mora em casa própria?   

(   ) Sim (   ) Não 

 

11) Mora de aluguel?   

(   ) Sim (   ) Não 

 

12) Mora em casa/apto cedido?   

(   ) Sim (   ) Não 

 

13) Possui Carro?   

(   ) Sim (   ) Não 

 

14) Em sua casa tem computador conectado à internet 

 (   ) Sim (   ) Não 

 

15) Escolaridade da mãe:  

(   ) nunca frequentou a escola 

(   ) séries iniciais do ensino fundamental 

(   ) ensino fundamental completo 

(   ) ensino médio completo 
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(   ) ensino superior completo 

(   ) outra – qual? ______________________________________________ 

 

16) Escolaridade do pai:  

(   ) nunca frequentou a escola 

(   ) séries iniciais do ensino fundamental 

(   ) ensino fundamental completo 

(   ) ensino médio completo 

(   ) ensino superior completo 

(   ) outra – qual? ______________________________________________ 

 

Formação e participação do PIBID na Universidade Metodista de São 

Paulo 

17)  Ano de conclusão da licenciatura em Educação Física? ___________ 

 

18) Período de participação no PIBID: 

 

19) Atuou em qual nível de ensino?  

(   ) Educação Infantil 

(   ) Ensino Fundamental I 

(   ) Ensino Fundamental II 

(   ) Ensino Médio 

(   ) EJA 

 

20) Durante seu período de participação no PIBID, acompanhou/participou de 

reuniões pedagógicas na escola como planejamento, HTP etc? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

Atuação profissional 

21) Atualmente é professor? (   ) Sim (   ) Não 

 

22) Atualmente leciona em alguma escola em alguma escola da rede pública?  
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(   ) Sim (   ) Não 

 

23) Atualmente leciona em alguma escola da rede particular? (   ) Sim (   ) Não 

 

24) Leciona em mais algum outro lugar? (academias, clubes etc) 

__________________________________________________________ 

25) Qual o nome da escola?  

 

26) Qual o endereço da escola? 

 

27) Para quais séries você leciona? 

 

28) Caso não lecione em escolas, quais os motivos?  
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APÊNDICE 5 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1. Quais foram os motivos que fizeram você escolher o curso de Educação 

Física.? 

2. Quais foram os motivos que fizeram você se inscrever no PIBID? O que 

mais te chamou atenção no programa antes de participar? 

3. O programa era aquilo que imaginava? Explique. 

4. Conte alguns momentos positivos e marcantes do PIBID para você que 

ocorreram durante sua atuação na escola em que atuou. 

5. Detalhe alguns momentos negativos e marcantes do PIBID para você que 

ocorreram durante sua atuação na escola em que atuou. 

6. Qual era a sua opinião sobre a atuação de docentes da Educação Física 

(tanto em condições, quanto em qualidade) nas escolas estaduais antes de 

participar do PIBID?  

7. Qual é a sua opinião sobre a atuação de docentes da Educação Física nas 

escolas estaduais (tanto em condições, quanto em qualidade) depois de 

participar do PIBID?  

8. O que mais gostou e menos gostou de ter participado do PIBID? 

9. De alguma forma ter participado do PIBID influenciou positivamente ou 

negativamente a sua escolha por dar aulas ou não na Educação Básica? 

 

Para os que não atuam como docente será incluída a seguinte questão: 

 

10. Quais os motivos de não procurar a escola como área de atuação? 
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APÊNDICE 6 

 

TRANSCRIÇÃO DOS ÁUDIOS DAS ENTREVISTAS PRESENCIAIS 

 

Entrevistado número 1 (E1) - (08/08/17) 
 
Diego: Quais foram os motivos para você escolher o curso de Educação 
Física? 
 
E1: Primeiramente quando eu era mais novo, eu já tinha aquela cabeça voltada 
aos esportes, então eu já gostava de esportes, eu via como praticava, a 
maioria do que dava para eu praticar, isso já foi me atrelando a eu querer fazer 
Educação Física, mais ou menos quando eu tinha dos doze aos treze anos 
mais ou menos, com o tempo eu fui vendo mais, vendo mais a fundo, tudo que 
poderia se trabalhar na área e me fez gostar mais, no caso. Fui observando 
alguns professores que eu já tive, no caso foram três professores cada um com 
seu perfil e você percebe por eles quantas coisas se pode estudar na mesma 
área, então foi isso na verdade que fez eu escolher à área de Educação Física, 
todo meu sentimento positivo no âmbito esportivo, na prática esportiva e de 
saúde também. 
 
Diego: Quais foram os motivos que fizeram você se inscrever na época do 
PIBID, o que mais te chamou atenção no programa antes de você 
participar? 
 
E1: O programa tinha uma proposta que apesar do tempo curto por semana, 
era uma proposta que muitas pessoas não enxergavam, mas era muito 
positivo, que é uma abordagem que se tem na escola, que muita gente pode 
comentar sobre escolas públicas, escolas estaduais, só que quando você não 
está lá, você não sabe o que acontece de verdade, você só julga pelo que você 
lá fora e é uma oportunidade muito boa porque eles conseguem te oferecer um 
estágio de forma mais prática, lugares próximos, lugares de fácil acesso para 
os alunos e experiência de professores da sua área, então isso fazia com que 
você conseguisse uma experiência muito grande para começo de curso, se não 
me engano, eu comecei no meu segundo ano de curso, então eu ainda estava 
aprendendo as coisas na faculdade, já cheguei com o professor para que 
ensinasse as coisas na prática também 
 
Diego: O programa, o PIBID era aquilo que você imaginava? Explica um 
pouco disso, que quando você chega em um programa você chega lá e 
ver como é que é, enfim, o que você imaginava e o que você sentiu? 
 
E1: A princípio, pelo que eu já pude ver quando eu estudava na verdade em 
escola, o fator estagiário e professor tinham uma diferença muito grande em 
algumas salas, alguns cursos e algumas matérias, então eu imaginei que a 
gente chegaria, poderiam ver como funcionava o trabalho, só que não agiria 
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tanto, mas de acordo com cada professor, com cada escola e também com seu 
objetivo, você acaba agindo mais, participando mais e o professor, não é que 
ele manda fazer as coisas, ele te propõe e pergunta se podemos fazer, como 
se diz, colocar as mãos na massa, ou seja, permite experimentar, ver como 
funciona dar uma aula juntamente com o professor como funciona, o professor 
sempre nos orienta a melhor forma de fazer tal objetivo em determinada aula, o 
professor sempre te guiando e era assim que eu via o PIBID, era assim que eu 
via e deu certo! Pois tive duas experiências muito boas em duas escolas, as 
professoras, elas, lógico, elas tomavam a frente no começo porque elas são as 
professoras, só que ao mesmo tempo dar a liberdade de nós transparecermos 
as nossas ideias, mostrarmos, colocar-nos em prática juntamente a elas, isso é 
uma coisa que eu vi que deu certo na verdade, que é a professora trabalhando 
junto com o estagiário e não só o estagiário olhando e a professora 
trabalhando, mas sim a professora possibilitando todos esses meios para os 
dois. 
 
Diego: Conte alguns momentos positivos e marcantes do PIBID para você 
que ocorreu durante sua atuação na escola que você estava. 
 
E1: Momentos positivos para mim, foram logo no primeiro ano do PIBID, foi 
numa escola em São Bernardo do Campo, logo nas primeiras semanas a 
professora pediu um auxílio meu e de um colega para questões a respeito de 
futsal para que montássemos treinos diferentes de futsal para os alunos, nos 
dando liberdade juntamente a ela para poder ministrar aulas juntamente a ela 
como aulas práticas, tanto na quadra coberta quanto descoberta, quais 
materiais poderiam ser utilizados e o que ficou positivo mesmo, foi o abraço da 
professora, a professora abraçar e sempre correr atrás juntos, buscar junto 
todas essas coisas e mostrar que apesar de todo mundo gostar dessa área 
ampla, cada um foca em alguma coisa, querendo ou não essa é uma realidade, 
mas só que ela, mesmo sendo a professora, ela não dá o braço a torcer 
falando que sabe de tudo, ela mesma percebe o que ela sabe, o que ela sabe 
mais ou menos e pede essas ajudas sem ter vergonha e isso é uma coisa que 
eu aprendi que é de nunca ter vergonha de dizer que não sabe, mas sim uma 
oportunidade de aprender com aquilo, isso foi marcante para mim no quesito 
de mostrar o profissionalismo dela, como profissional mesmo, sendo professor, 
mostrando que não tem essa de que “eu sei, você não sabe, pronto e acabou!", 
mas sim dela mostrar que o que ela sabe, ela vai me ensinar e mostrar 
interesse no que eu sei e aprender comigo também e trabalharmos melhor, 
isso me ajudou muito e foi um ponto muito positivo para mim no PIBID. 
 
Diego: Você poderia detalhar alguns momentos negativos durante sua 
estada no PIBID, o que te marcou negativamente em relação ao todo? 
 
E1: Uma má impressão que eu tive, foi que algumas escolas foram escolhidas 
e nisso foi distribuído muitos alunos para cada escola, então sempre havia 
alguns alunos que se percebia a predisposição não era a mesma do que a dos 
demais, isso acaba sendo um pouquinho decepcionante na verdade, pois eles 
vão trabalhar na mesma área que você, ou seja, o tanto que você defende para 
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essa área, quando eles forem para outro lado e acharem outros profissionais 
que eu espero que não ajam da mesma forma, espero que eles tenham feio 
essa experiência, mas que tenham encontrado algo que se encaixem melhor, 
que gostem, mas se não encontrar, aí difama a própria área e isso é muito 
negativo porque muitos brigam para que nossa área não seja difamada, mas aí 
vai ter um cantinho que vai acabar difamando e esse cantinho como nós 
sabemos na nossa área pesa muito, porque nós sabemos que a impressão que 
muita gente tem, como no primeiro dia que eu já tive a impressão, eu já tive 
professor assim no final da minha escola e não gostei, que era aquela coisa do 
professor sentar e os alunos fazem, sem ao menos explicar alguma atividade, a 
atividade era simplesmente pegar a bola e jogar, então isso acaba deixando 
aquela cara para o professor de Educação Física. 
 
Diego: Qual era a sua opinião sobre a atuação de docentes da Educação 
Física tanto em condições, quanto em qualidade nas escolas estaduais 
antes de você trabalhar no PIBID? 
E1: Eu já conheço professores e tenho familiares que são professores do 
estado. Eu tinha uma visão generalizada sobre muitos professores terem 
conseguido passar nos concursos e provas para poder se acostumar e ficar lá 
numa boa ganhando dinheiro e percebia que algumas aulas não eram tão 
positivas quanto você esperava, só que vendo o trabalho por exemplo dos 
familiares que eu estou mais próximo, eu vejo que tem professores que 
trabalham de verdade nas escolas do estado, portanto, não tem como falar mal 
de todos, não adianta, só que eu via um meio termo ali, eu via alguns que 
queriam fazer de fato um trabalho forte, mas eu via alguns que às vezes 
estavam tirando o trabalho de professores que queriam fazer esse trabalho 
forte juntamente com os demais, essa era a minha opinião, eu ficava sempre 
com o pé atrás nesse quesito justamente por causa desses outros, porque aí 
se eu fosse querer trabalhar, pode ser que eu ia entrar em conflito com um 
desses professores por eu estar me esforçando e ou outro não e poderia gerar 
problemas. 
 
Diego: Qual é a sua opinião sobre a atuação dos docentes da Educação 
Física nas escolas estaduais depois de você ter participado do PIBID? 
 
E1: Mudou bastante! Mudou de uma forma positiva mesmo, ainda mais na 
nossa área, como eu tive experiência em duas escolas diferentes, pude ter dois 
olhares diferentes, cada professor tem seu jeito de trabalhar, mas com 
aplicação igual, então o foco era mesmo o trabalho, percebi o tanto que eles 
trabalham para fazer um bom trabalho dentro da escola, você percebe como 
conseguem fazer isso, ainda mais porque muita gente que acha que essa 
matéria é uma matéria mais livre e para descontrair, eles consegue transformar 
em aula, por mais que seja um dia que as vezes vai ser só um jogo, eles 
conseguem fazer com que o aluno entenda que é uma aula, isso é formidável, 
a participação de todos os alunos, conseguindo ver que o professor conseguiu 
trazer para si todos os alunos e isso é algo muito difícil de se fazer, salas de 
35, 40 alunos e conseguir puxar todos é algo muito positivo, é um trabalho bem 
árduo e conseguiu ser feito de forma muito positiva. 
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Diego: O que é que você mais gostou e menos gostou de ter participado 
do PIBID? 
 
E1: O que eu mais gostei? Sinceramente gostei de muitas coisas, gostei da 
participação no geral, sempre tentava me predispor a participar das aulas, seja 
de futebol, handebol, esgrima, sempre punha a mão na massa, gostava muito 
da interação, até mesmo nas reuniões do PIBID, naquele famoso brainstorm, 
as pessoas dando suas opiniões, percebia minha predisposição até para falar, 
vendo com aquele olhar crítico, todo mundo vendo a crítica como algo 
negativo, mas o olhar crítico é um olhar mais analítico na verdade, observar o 
positivo e o negativo, o que pode ser bom ou não e tendo essa discussão entre 
todo mundo é muito bom, isso foi muito bom. Houve pessoas que se soltaram 
fazendo o PIBID, você percebe que “ah, mas eu tenho vergonha!", mas vamos 
lá, você vai trabalhar em uma área que vai ter que conversar com as pessoas, 
então houve pessoas que se soltaram mesmo. Só que assim, uma coisa é você 
falar, outra coisa é você estar a frente de todo mundo, apresentar suas ideias, 
colocar-se a frente de todos mostrar-se a par de todo o conteúdo, querendo ou 
não, é uma diferença além de falar somente, " ah, mas eu falo bastante!", mas 
como é que você apresenta a sua ideia? Como é que você transmite ela para 
todo mundo? Não adianta falar que você fala se você não sabe transmitir essa 
ideia e isso tudo para mim foi ótimo. E o negativo foi mesmo só aquela parte 
mesmo, aquilo de muitos alunos e muitos alunos não tinham a mesma 
predisposição, não é porque não tinha a predisposição de vergonha, você 
percebia que estavam lá por estar lá... 
 
Diego: De alguma forma, você ter participado do PIBID influenciou 
positivamente ou negativamente a sua escolha por dar aula ou não na 
Educação Física? 
 
E1: Na verdade... não, se for para analisar, foi bem mais positivo do que 
negativo, como já havia comentado, eu gosto da área no geral, nada mais 
comum de gostar no geral do que trabalhar sendo professor, porque o 
professor na escola tem que transmitir a ideia do que é Educação Física no 
geral, não adianta eu só trabalhar e fazer eles só jogarem futebol, como 
também não adianta eu passar algo só de artigo científico para uma criança, 
então é bom sempre englobar tudo. O PIBID me ajudou muito na questão de 
como ministrar essa aula, juntamente com as aulas, lógico que tive na 
faculdade, a gente te, as aulas teóricas, só que o fato de você estar na prática, 
faz com que te ajude a perceber como você deve se portar com alunos de 
diferentes faixas-etárias, como você deve se portar até no meio de entre 
professores querendo ou não, como você tem que ter a postura perante os 
seus colegas de trabalho e perante uma criança, ou um adolescente e isso 
ajudou muito porque foram dois anos antes de eu começar a trabalhar na 
escola, então eu já pude chegar pelo menos tendo uma didática e um linguajar 
para falar com os alunos, aquele jeito diferente, você consegue entender 
quando o aluno está de uma forma, quando o aluno está de outra, aquele que 
quer fazer a sua aula, aquele que não quer, o porquê que ele quer fazer, quais 
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os motivos, você consegue analisar de verdade o seu aluno, isso foi um ponto 
muito positivo do PIBID, isso não pude negar e é claro, as experiências não 
adianta também, mas como também como vou dar aquela aula, uma aula as 
vezes que poderia acabar ficando maçante, como você já fez no PIBID junto 
com a professora, ela já deu todos os toques para quando você fosse dar 
aquela aula em outro lugar, você já conseguisse ajustar tudo que deu de errado 
e isso são pontos muito positivos, afinal de contas, todo mundo tem que 
entender que as professoras são formadas também tanto quanto, a grade era 
diferente? Era, mas elas já estão no âmbito, estão no meio, já, então elas já 
sabem como ministrar com aqueles alunos, conhece os alunos? Conhece, mas 
ministrar a aula é ministrar a aula, pode pegar uma turma do nada, ó que ela 
vai saber como ministrar essa aula, então ela sempre consegue dar os pitacos 
certos, aqueles pontinhos positivos e negativos da sua aula, tudo que você 
consegue refazer e tudo que você só tem que continuar fazendo para manter 
uma aula muito positiva na verdade. 
 
Diego: Então uma última pergunta que nem está aqui no script, mas 
quando você entrou na faculdade, você já pensava em dar aula na escola, 
ou não? ou você tinha essa dúvida? 
 
E1: Eu tinha uma dúvida porque eu gostava bastante da área esportiva, eu 
tinha uma dúvida sim! Mas ao mesmo tempo eu gostava de ensinar, não 
necessariamente precisava ser nessa área escolar, mas eu gostava de ensinar, 
por mim eu pensava em trabalhar em qualquer âmbito, qualquer coisa que tem 
a ver com esporte mas ensinando, mostrando como ele participa, como ele 
pratica, que é o que eu já falo na verdade, que a ideia mesmo que quando você 
ensina nem quer dizer que seu aluno na escola por exemplo vai ser um 
jogador, você está mostrando para ele o quanto é importante você ter a prática 
de algum exercício físico, não necessita de ser o esporte em si ao pé da letra, é 
manter o seu corpo em movimento por questão de saúde, essas coisas e aí eu 
fui vendo, na verdade só abrangeu mais porque o fato de eu já gostar de tudo, 
de todos os esportes e gostar da prática só melhorou, só fez com que eu 
decidisse mesmo, aí eu fiz o estágio no PIBID, consegui o estágio logo depois 
na outra escola, consegui o emprego na escola só me fez mostrar que estava 
no caminho certo, só uma coisa só foi acrescentando para outra para me guiar 
no meu rumo, na verdade. 
 
Diego: PIBID acabou influenciando assim, de você falar assim, não, eu 
vou para escola, por causa dessa experiência! Ou não? 
 
E1: Sim, pelo simples fato na verdade, como eu já gostava e me sentir bem 
fazendo isso, dando a aula em si, não adianta você trabalhar se você não está 
se sentindo bem, porque se você não se sente bem trabalhando, você algum 
dia vai acabar fazendo coisa errada provavelmente, porque sua cabeça não vai  
estar no lugar certo e você vai estar mal, então algum dia pode acabar 
mudando um pouco a sua opinião. Eu me sinto bem, eu vou feliz, eu vou com 
vontade de ensinar, vou com vontade de mostrar para o aluno, eu vou 
querendo demonstrar, participar junto com eles para eles poderem entenderem 
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como é que faz, e isso o PIBID me mostrou muito, fez com que abrisse meu 
olho na verdade, trabalhar com adolescentes, pré-adolescentes, crianças e 
todas essas faixas etárias. 
 
 

 
 
Entrevistado número 2 (E2) - (08/08/2017) 
 
Diego: Bom, estou aqui com a E2, querida ex-aluna e hoje colega de 
trabalho, além de fazer a licenciatura, fez parte do PIBID, oficina de jogos 
e brincadeiras. Tudo que tinha para fazer na faculdade, participou, foi uma 
honra! A E2 é uma das professoras que responderam o questionário, que 
atuam na área, mas que não estão na licenciatura, então ela vai responder 
as 10 perguntas. E2, onde você ministra aula atualmente? 
 
E2: eu trabalho numa ONG, num programa da prefeitura que é da assistência 
social, da assistência social básica em São Bernardo. 
 
Diego: Quais foram os motivos que fizeram você escolher o curso de 
Educação Física? 
 
E2: Eu sempre gostei de dançar e aí eu sentia necessidade de conhecer mais, 
sobre a didática, o corpo humano então eu escolhi a Educação Física porque 
eu sabia que ela ia me dar bases boas para eu continuar na dança. E não foi 
só isso, no meio do caminho descobri muitas coisas boas. 
 
Diego: Em relação ao PIBID, quais foram os motivos que fizeram você se 
inscrever no PIBID, o que mais te chamou atenção no programa antes 
mesmo de você participar?  
 
E2: Bom, como eu fiz a licenciatura depois, os meus colegas de sala estavam 
fazendo a licenciatura junto com o bacharel e eles já faziam parte do PIBID 
então eles contavam às experiências e isso foi chamando atenção, eu não via 
a hora de poder participar do PIBID. Eu já tinha trabalhado na escola. Com 
crianças, mas eu tinha desejo de ir para escola estadual porque até então eu 
tinha só na municipal. FUND 1, eu tinha desejo de conhecer também e ver 
como era esse ambiente da escola estadual com o ensino médio, tudo mais e 
poder trocar também, pois a gente atende muitas coisas lá e poder 
compartilhar também aquilo que eu já tinha vivido como professora. 
 
Diego: O PIBID era aquilo que você imaginava? O que você sentiu?  
 
E2: A gente tem um choque assim porque a gente vai com essa expectativa 
mesmo com relação aos alunos de participação, então as vezes a gente encara 
assim, fala "nossa, não é bem assim, é diferente”, mas eu ficava feliz porque 
era o ambiente que eu queria estar, faz um tempinho, mas eu falava "nossa, 
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agora estou do outro lado", isso pra mim era prazeroso, mas tinha algumas 
dificuldades, nada muito decepcionante não. 
 
Diego: Conte alguns momentos positivos que você teve no PIBID. 
 
E2: Começando pela equipe, acho que a gente era um grupo bem unido assim, 
bem animado também. Um trabalho que a gente realizou, que a gente fez uma 
entrevista com os alunos sobre a relação do professor com o aluno, nós 
fizemos um jornalzinho, foi muito bom. Acho que o primeiro encontro para mim 
também foi marcante. Todos lá na quadra, uma roda enorme assim, uma das 
bolsistas fez uma atividade que era se não me engano a oitava série e eles 
fizeram a proposta. 
 
Diego: O que de negativo teve que te marcou?  
 
E2: Eu acho que o que deixava a gente, eu um pouco preocupada era a 
questão da estrutura da escola, a quadra, eu acho que a gente podia ter feito 
mais coisas, acho que isso era ansiedade de fazer mais coisas, o tempo era 
curto também, nosso caso que era sexta-feira, nós pegamos muitos feriados, 
então perdemos um pouco assim, mas foi uma experiência muito boa. 
 
Diego: Qual é a sua opinião, sobre a opinião dos professores de 
Educação Física, tanto em condição quanto em qualidade dentro das 
escolas estaduais antes de você participar do PIBID?  
 
E2: Eu escolhi Educação Física, eu estava na sétima série, eu tinha dúvidas 
entre biologia e Educação Física, mas preferi Educação Física, sentia que 
poderia ter mais coisas, que a Educação Física não era só aquilo, quando 
cheguei na faculdade eu tive essa conclusão. Quando eu fui para o PIBID e 
comecei a conhecer todos os professores e estar lá com a professora, eu 
percebi que apesar de algumas pessoas não fazerem tanto, ainda existem 
pessoas que fazem muitas coisas pela Educação Física nas escolas, 
superando todos os limites de material, de coordenação que as vezes não 
deixa fazer outras coisas. A revistinha pronta, superam tudo isso, então, eu 
tinha essa visão que assim, os professores podem fazer mais e pude ver que 
os professores fazem mais, tem muitos professores que ainda fazem mais pela 
Educação Física, levam ao pé da letra aquilo que eles acreditam. 
 
Diego: Depois que você participou do PIBID, alguma coisa mudou na sua 
opinião sobre os professores de escola estadual de Educação Física?  
 
E2: Sim, como falei, tem pessoas que ainda fazem muito e ainda mais agora, 
assim, tem toda essa questão de não ter material, não ter estrutura, a 
Educação Física as vezes perde o respeito que tem dentro da escola, ainda 
tem muito disso infelizmente, mas os professores fazem, eu acredito que ainda 
tem muitos professores que fazem muito pela Educação Física sim, mudou 
sim. 
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Diego: O que você mais gostou e menos gostou de ter participado do 
PIBID?  
 
E2: De positivo essa coisa assim de ter o prazer de estar do outro lado porque 
eu além de eu ser da dança que é de Educação Física, essa coisa de ser 
professora sempre teve muito forte dentro de mim, então eu via os professores 
e "uau que máximo!". Estar do outro lado pra mim foi muito bom e poder 
compartilhar também. Ponto negativo, acho que a estrutura da escola. 
 
Diego: De alguma forma você ter participado do PIBID influenciou 
positivamente, ou negativamente na sua decisão de dar aula em escola, 
ou não?  
 
E2: Sim! Eu tenho muita experiência com crianças. Os adolescentes de 13, 15 
anos eu já não tinha, mas eu acho que é possível, quando eu fui para o PIBID, 
descobri que é um pouco difícil, deles aceitarem a atividade, eu levava muito 
assim "Se eles fossem ter uma aula comigo, de dança, com uma proposta 
minha, será que eles iam aceitar bem? Porque eles são resistentes, é aquela 
idade que não quer fazer muitas coisas, mas eu sinto que só não fui para a 
escola porque não apareceu uma oportunidade, pra eu poder sair de onde 
estou, que estou lá há muito tempo, gosto também de lá, mas que seja assim, 
que eu possa sair de lá com segurança e ir para escola. Além de tudo eu tenho 
muito vínculo afetivo lá, são seis anos que estou lá, então tem criança que eu 
vejo, vi crescer então está difícil. Esses dias eu fiz, passei em um processo 
seletivo do Sesi pra professora de dança, aí eu fui e falei " Meu Deus se eu 
passar, como é que vai ser???", Acho que não consegui, no processo seletivo 
tinha quatro pessoas, é, mas eu já estava me preparando pra sair, porque eu 
acho que preciso também... Tanto pra mim, quanto pra eles, pra eles 
conhecerem outras pessoas, outra professora... Mas eu tenho essa vontade de 
ir para a escola sim! 
 
 

 
 
Entrevistado número 3 (E3) - (09/08/2017) 
 
Diego: Estou aqui com a E3. A E3 foi do PIBID até o ano passado e é uma 
das que já estão atuando dentro de escola estadual. Primeiro, quais foram 
os motivos para você escolher Educação Física? 
 
E3: Eu fazia administração na época, só que fazia academia, eu gostava muito 
das aulas coletivas, eu vim para a Educação Física a princípio por causa do 
bacharel, aí antes de começar a Educação Física, o curso, eu fui fazer um 
curso de ginástica e falei assim " nossa, é isso que eu quero para minha vida!" 
Eu vim para a Educação Física, escolhi a Metodista por conta de referências. E 
aí, quando eu entrei aqui, eu achava que era só o bacharel e conheci a 
licenciatura e aí eu me interessei porque eu achava que tinha que fazer outro 
curso para ser professor de Educação Física de escola, não o mesmo curso. 
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Diego: Quais foram os motivos que levaram você se inscrever no PIBID? 
A hora que você ouviu falar, o que mais te chamou atenção? 
 
E3: O fato de ter na prática aquilo que a gente aprende na teoria. A 
oportunidade de vivenciar de verdade aquilo que a gente aprende. 
 
Diego: O PIBID, por exemplo, quando a gente explicou lá o que é e tudo 
mais, seus amigos deve ter falado, você imaginava uma coisa, quando 
você foi para o PIBID, era aquilo que você imaginava mesmo, ou você 
teve surpresas? 
 
E3: Era muito melhor do que eu imaginava! A gente sempre foi muito bem 
aceito, os alunos sempre participativos, a gente nunca teve nenhum problema, 
pelo menos durante todo tempo que eu fiquei, fiquei durante dois anos, então 
foi muito além do que eu esperava. 
 
Diego: Com certeza teve momento marcante para você no PIBID, em 
diversas esferas. Conte para nós um momento marcante positivo para 
você. 
 
E3: Vários. Mas que eu nunca vou esquecer, a gente começou as meninas lá 
do vôlei, levou elas para os jogos escolares, não conseguiram ficar em primeiro 
lugar, mas a gente ficou em segundo. Acho que a emoção delas de dar a 
oportunidade de estarem participando dos jogos, porque tinha escola particular 
também e aí se sentiam inferiores " Ah, a gente não vai conseguir, não vai 
conseguir!", mesmo em segundo lugar, elas ficaram felizes. E a gente fica mais 
ainda. 
 
Diego: E de negativo, você tem alguma, algum aspecto negativo para 
ressaltar?  
 
E3: Então, teve assim, não foi no meio da nossa atuação, nem nada, meio que 
a comunidade. A escola está situada ali em uma região precária, mais carente 
e enquanto a gente dava aula na quadra, atrás da quadra tinha uma escada, 
alguns alunos ficavam ali se drogando, acho que... não tinha muito que a gente 
fazer na verdade, pedia para que eles não fizessem isso enquanto a gente 
estava dando aula, mas era uma coisa que a gente não conseguia evitar, que 
na hora do intervalo eles iam pra lá e... só isso. 
 
Diego: Antes de você entrar na faculdade, ou mesmo quando você foi 
fazer administração lá, não sei se você já tinha esse pensamento, mas 
você devia ter uma opinião formada sobre os professores que atuam em 
escola estadual de Educação Física, qual era a opinião que você tinha 
sobre esses professores, no geral? 
 
E3: Eu não lembro nem do nome de nenhum professor meu de Educação 
Física, de verdade! Nenhum me marcou! Eu lembro que a gente jogava vôlei, 
as meninas, os meninos jogavam futebol! Mas eu não lembro nem da 
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fisionomia da professora que fazia isso, ou do professor, não lembro mesmo! 
Então eu tenho uma... assim, quando eu entrei, que vocês me apresentaram o 
PIBID, quando a gente conheceu a licenciatura, que a gente conheceu você, 
não por que você está aqui na minha frente, mas as coisas como você faz, 
como você mostrou que podia fazer e não só lá o quarteto fantástico e tudo 
mais, abrilhantou assim os meus olhos, eu falei " nossa, nenhum professor me 
marcou, eu quero marcar!". 
 
Diego: E depois que você foi lá para o PIBID, em relação à opinião dos 
professores, mudou alguma coisa?  
 
E3: Eu trabalhei com uma professora que sempre foi ótima! Ela mostrava para 
a gente, ela deixava a gente dar a nossa aula, no final ela dava o feedback, o 
que podia ser melhor, o que foi bacana, eu achava que era muito boa. 
 
Diego: O que você mais gostou e menos gostou de ter participado do 
PIBID? 
 
E3: Ah, não tem menos gostou, eu fiquei, o que eu menos gostei foi que tive 
que sair, acabou, isso foi o que eu menos gostei. O que eu mais gostei foi de 
fato, porque aquilo que a gente aprende na faculdade, a gente conseguia 
aplicar lá, a aula prática com toda aquela didática que você ensinou muito, o 
(professor) Maroneze ensinou muito. O (professor) Nardelli também ensinou 
muito, enfim, todos os professores e a parte teórica também, que a gente 
aprende a não deixar aquele negócio tão chato, e não só Educação Física, 
você mesmo que fala, multidisciplinar, você ensina Educação Física, mas você 
está ensinando a geografia, história, a gente conseguia fazer isso lá no PIBID. 
Eu não sei se por conta da nossa idade, assim, todo mundo muito jovem, a 
gente estava trabalhando com o Ensino Fundamental 2 e o médio lá no Prestes 
Maia, eles eram muito, muito prestativos, eles prestavam atenção, eles 
participavam, não atrapalhava a aula, a gente conseguia mesmo dar a aula lá. 
A gente passava teoria e depois prática. A questão também da produção dos 
materiais era muito interessante, questão da sustentabilidade que a gente fez 
bastante material. 
 
 

 
 
Entrevistado número 4 (E4) - 09/08/2017 
 
Diego: Quais foram os motivos que fizeram você escolher o curso de 
Educação Física? 
 
E4: Queria ressaltar que a princípio, a experiência que eu tive como atleta de 
futebol, dentro do esporte, a escolha da Educação Física foi justamente pelo 
motivo do esporte, ou seja, para trabalhar em uma área mais técnica. Eu 
sonhava depois que parei de jogar, em ser treinador, trabalhar no alto 
rendimento e meu objetivo desde quando eu fiz a matrícula aqui na 
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Universidade Metodista foi justamente de querer trabalhar com futebol, então 
eu não tinha em mente por exemplo, querer trabalhar dentro de uma escola. 
 
Diego: Então, quais foram os motivos para você se inscrever do PIBID, o 
que mais te chamou atenção no programa antes de você participar? 
 
E4: Justamente a possibilidade de trabalhar na prática, de expor em prática 
todos os conhecimentos teóricos que a gente adquiriu dentro da universidade, 
e que por mais que a gente dentro das aulas práticas aqui da universidade 
tivesse a oportunidade de expor aquilo que a gente estava estudando, de 
colocar em prática no dia a dia, trabalhar com a realidade do que é ser 
professor. Quando eu entrei na universidade, eu entendi o que era ser 
professor, então hoje eu entendo que por mais que a gente entra no bacharel, 
eu entendi a importância da licenciatura, da minha formação como um todo e a 
ideia do PIBID foi justamente isso, quero expor em prática, porque talvez eu até 
pensando ainda com a mente muito no bacharel, como é que eu vou expor 
todos os meus conhecimentos, passar a informação para o meu aluno na 
prática, então o PIBID dentro do programa me ofereceu essa possibilidade e foi 
isso que me fez me inscrever no PIBID. 
 
Diego: E o PIBID era aquilo que você imaginava, quando você chegou lá, 
você se surpreendeu negativamente, ou positivamente?  
 
E4: Quando eu vi a respeito do PIBID, inclusive alguns colegas que  
participavam já antes de mim, eles falavam, comentava e eu tinha uma ideia de 
que realmente ia conseguir trabalhar, colocar em prática, só que eu não 
esperava que fosse de fato tudo isso, eu tive umas experiências muito 
positivas, foi muito positivo o PIBID, então assim, de fato eu consegui trabalhar 
algumas coisas que eu esperava e que na universidade eu não tive 
oportunidade de fazê-lo. Com certeza me surpreendeu positivamente no 
sentido de eu conseguir ter algumas reflexões para eu poder melhorar a 
qualidade do meu trabalho, então o PIBID me propiciou isso. Então assim, de 
fato era o que eu esperava no sentido positivo, conseguir colocar em prática as 
coisas e teve muitos fatores positivos também depois disso, dentro do 
processo, quando você já está lá envolvido com aluno, a sua relação com a 
comunidade ali da escola, acabou tendo muitos pontos muito mais legais 
daquilo que eu imaginava. 
 
Diego: Quais foram os momentos positivos e marcantes do PIBID que 
ocorreram enquanto você estava atuando. 
 
E4: Eu tive oportunidade de trabalhar em duas escolas, no Prestes Maia e 
depois no Maria Auxiliadora com duas professoras diferentes e que foi muito 
importante pra mim, entre os momentos marcantes que eu tive, foi justamente 
os encontros do PIBID, particularmente o segundo encontro, que foi mais bem 
elaborado, acho que as experiências tanto pra nós que participávamos do 
programa, quanto para os alunos foi muito mais enriquecedora, pelo menos eu 
consegui compreender dessa forma, então foi um ponto marcante, sem dúvida 
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os dois encontros, mas particularmente o segundo encontro. Conseguimos de 
fato tudo aquilo que foi planejado no encontro, executar e foi muito positivo ver 
os alunos dentro da universidade passando por experiências que talvez alguns 
na vida não venha passar mais, infelizmente, então foi assim, um dia muito 
legal, muito produtivo. Tive outros momentos marcantes também, no Prestes 
Maia que eu tive oportunidade com outro professor que participou do programa 
em conseguir desenvolver algumas aulas de futebol de salão, isso teve uma 
adesão muito grande dos alunos. Nos dias que a gente não podia ir a 
professora sempre dizia que a gente fazia falta, os alunos também, então, eu 
moro no bairro planalto que é onde está o Prestes Maia e até hoje alguns 
alunos eu vejo, algumas vezes e eles perguntam se ainda estou dando aula e 
tal, então assim, acho que alguma coisa foi importante no processo, tanto pra 
mim quanto pra eles, então foram pontos muito positivos, nesse caso. 
 
Diego: E momento negativo que te marcou? 
 
E4: Sim, na verdade, negativo é justamente o processo de como ocorre o 
PIBID, então por exemplo, nas duas escolas que eu tive oportunidade de atuar, 
a gente não podia atuar dentro das aulas, então o que acontecia? Tinha que ter 
alguma classe que estava disponível para a gente conseguir dar as aulas, e 
não era sempre que isso acontecia, então é claro que o dia acabava sendo 
produtivo porque a gente fazia algum tipo de estudo, mas em si, tudo aquilo 
que queria, que era por exemplo, praticar, pôr em prática o cotidiano de aula, 
enfim, tudo aquilo que a gente planejava, ia com vontade de fazer e não 
conseguia, então esse foi um ponto negativo, mas eu também não consigo hoje 
imaginar outra forma de a gente conseguir atuar se não for essa, mas acho q 
esse é o ponto mais negativo e talvez acho que isso. 
 
Diego: Você tinha uma opinião formada assim, sobre professor de 
Educação Física que atua em escola estadual?  
 
E4: Tinha sim e mudei bastante. Eu tinha uma visão negativa do que era ser 
professor de escola, só para você ter uma ideia, quando eu me inscrevi no 
curso de Educação Física, quando eu fiz a matrícula, eu refleti bastante sobre o 
que eu queria fazer e eu tinha uma ideia de professor de Educação Física 
escolar como aspecto negativo, primeiro é o que a gente ouve " não tem 
estrutura, não tem condições" e que de fato em alguns momentos a gente 
carece mesmo de algumas condições, mas não são todos os professores, 
aliás, das experiências que eu tive, foram duas professoras ótimas, que deixam 
as coisas largada, abandonada e não é bem assim! Então, eu tinha essa 
imagem e que as vezes não era assim, que eu também como aluno, pela 
própria formação, não conseguia entender de outra forma, e que também não 
tive oportunidade de ter aula como aluno com a professora do Prestes Maia 
que foi a professora que tive oportunidade de ter aula no PIBID, pra mim a 
Educação Física pra mim era uma coisa muito largada assim, então achava 
que o professor de Educação Física não tinha tanto respeito quanto os outros 
professores. Em função disso, eu achava que achar que era só jogar bola... 
Essas coisas, eu achava que o professor de Educação Física dentro da escola 
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estadual eu via como um ponto negativo nesse sentido, de achar que a coisa 
era largada e que não é! Então não pensava em ser professor em escola 
estadual, tinha uma visão muito negativa, principalmente das condições tive 
experiências negativas com professores de Educação Física escolar, enfim, eu 
vejo que não é todo mundo assim, não é mesmo!  
 
Diego: E depois de você participar do PIBID essa opinião sobre os 
professores de Educação Física de escolas estaduais, pelo menos aquilo 
que você teve contato, mudou ou ainda permaneceu a mesma? 
 
E4: Mudou radicalmente! As experiências com duas professoras que são 
ótimas, foram experiências muito boas e quando a gente ia planejar as aulas, ia 
programar as aulas, eu comecei a entender melhor como é que se trabalhava 
dentro da escola e com todas as dificuldades a aula dela era fantástica, era 
muito boa! A preocupação com tudo, pra dar uma aula decente, uma aula boa, 
pra concluir todos os objetivos que eram propostos ali no caso, era muito 
grande, então assim, ela era uma professora muito boa e eu aprendi muito com 
ela, inclusive nas aulas de futebol de salão que a gente tinha desenvolvido lá, 
esse projetinho dentro da escola, ela vinha, até o jeito dela conversar, chamar 
atenção nos pontos que eu poderia melhorar pra que o aluno conseguisse 
entender aquilo que eu queria passar foi importante, então mudou muito porque 
eu vejo que tem muitos professores que são muito bons, muito competentes e 
as vezes as condições não colaboram, mas independente das condições, elas 
ainda assim conseguem ser muito boas, conseguem ser muito boas, então eu 
tive, eu mudei muito  tinha visão de achar que professor era largado, e não é, 
até porque eu vejo que professores as vezes com recursos um pouco limitados, 
eles conseguem fazer aulas muito boas e consegue passar de fato aquela 
informação, ou enfim, atingir o objetivo das aulas que ela propõe a passar para 
os alunos, então mudou bastante.. mudou bastante! 
 
Diego: O que você mais gostou e menos gostou de ter participado do 
PIBID? 
 
E4: O que eu mais gostei do PIBID foi justamente o fato de ter aprendido a dar 
aula, eu tive oportunidade de trabalhar com alto rendimento, no handebol aqui 
da Universidade Metodista por dois anos e meio e nesses dois anos e meio, eu 
compreendo que a construção daquilo que você quer, ela se passa por um 
processo pedagógico e esses processos pedagógicos eu consegui aprender 
também dentro PIBID, ou seja, os professores que eu consegui trabalhar, que 
era aquela visão negativa que eu tinha da rede estadual, eles me ensinaram 
bastante a saber trabalhar e as vezes você conseguir de uma forma 
pedagógica e de uma forma as vezes até lúdica, você conseguir passar a 
informação para o aluno, para que ele consiga processar a informação que 
você quer de uma forma mais coerente, de uma forma mais objetiva; a 
experiência prática junto com s professores que estavam ali auxiliando do lado, 
consegui aprender bastante coisa para usar no meu cotidiano, principalmente 
com alto rendimento, que as vezes é bem diferente da educação, mas na 
verdade para o professor, tudo é educação, então é só um aspecto positivo. 
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O aspecto negativo, eu sigo batendo que é justamente que a gente poderia ter 
tido um pouco mais de oportunidade de trabalhar ali com as salas de aulas ali e 
ter gerado mais reflexões em função do acúmulo das experiências, com 
diferentes salas, diferentes classes, a gente conseguir melhorar, sair 
praticamente pronto para o mercado de trabalho, então eu acho que se tivesse 
mais essa possibilidade, acho que poderia ser melhor. 
 
Diego: De alguma forma a sua participação no PIBID influenciou 
positivamente, ou negativamente por dar aula ou não na educação básica 
em escola? 
 
E4: Ela influenciou positivamente, mesmo eu não trabalhando em escolas hoje, 
tanto que antigamente, antes de eu entrar no PIBID, ou até mesmo antes de 
entrar na Educação Física, eu não vislumbrava a Educação Física escolar 
como uma possibilidade de trabalho, como mercado de trabalho, hoje eu já 
vejo, já vejo e não só como uma questão de necessidade, de querer ganhar 
dinheiro, mas por uma questão de ter prazer em trabalhar em escola, uma 
coisa que eu não imaginava, é um aspecto que não queria, um aspecto 
negativo pra mim. Hoje não, na verdade o mercado é muito fechado, ele é 
restrito não permite com que eu trabalhe hoje dando aula em escolas, mas eu 
trabalharia em escolas com muito prazer, então eu vislumbro como uma 
oportunidade de trabalho, sem dúvida! 
 
Diego: Quais são os motivos de você ainda não procurar a escola como 
área de atuação?  
 
E4: Eu acho que na verdade hoje é mais por uma questão de mercado. Não 
que eu não queira, eu quero sim, eu tenho intenção, inclusive no começo do 
ano eu tive já conversando com amigos que trabalham em escola, que 
trabalham com educação, justamente perguntando, sondando as possibilidades 
de eu poder ser inserido nesse mercado também, então é mais uma questão 
hoje de mercado e eu gostaria de trabalhar com escola, o PIBID me ajudou 
muito, porque não adianta a gente ter feito a Educação Física escolar por fazer, 
mas a prática, me deu subsídios para pode estar falando que seria legal, que 
seria pra mim prazeroso hoje poder trabalhar com educação, trabalhar com 
crianças, trabalhar com adolescentes, então acho que o PIBID me forneceu 
essa experiência positiva, de vislumbrar hoje a escola como um mercado de 
trabalho, de atuar na educação com prazer, então hoje eu vejo que é mais uma 
questão de mercado mesmo para eu não estar trabalhando na escola. 
 
 

 
 
Entrevistado número 5 (E5) - 11/08/2017 
 
Diego: Quais foram os motivos que fizeram você escolher o curso de 
Educação Física? 
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E5: Primeiro desde criança, sempre fui muito ativa, sempre gostei muito de 
praticar esportes, fazer atividades, brincar na rua e tudo mais, e quando eu sai 
da escola, eu não sabia o que eu queria fazer, eu sempre tive o desejo de fazer 
Educação Física, mas eu odiava estudar, então era meio complicado, eu 
odiava estudar, então não fui direto para faculdade, fiquei um ano fora da 
escola depois que eu me formei, me formei em 2010 e entrei na faculdade só 
em 2012. Nesse ano de 2011 fiz um curso técnico de administração e eu odiei! 
Ficar mexendo com número, cálculo, computador, não era pra mim, então eu 
realmente vi que o que gostava era Educação Física, era o que eu sempre 
quis, uniu a paixão com o desejo e hoje sou apaixonada pela área. 
 
Diego: Quais foram os motivos que você falou "ah, eu vou me inscrever 
para participar do PIBID", o que mais te chamou atenção, antes mesmo de 
você entrar?  
 
E5: Eu entrei no final de 2013, a maioria do pessoal da sala entrou no começo, 
mas como eu já estava trabalhando como estagiária que fiquei com um pouco 
de receio de ter dois empregos, mesmo que fosse um dia só na semana de me 
enrolar com as coisas da faculdade e tudo mais porque eu tinha muito medo, 
de não conseguir estudar e não conseguir dar o meu melhor nos lugares. 
Depois de um tempo eu comecei a pensar e eu queria era ter a experiência de 
lecionar em escola estadual, pública porque a minha formação inteira foi em 
escola da rede pública, mas eu não tinha o outro lado que era a docência, eu 
estava na escola particular e queria ver como era o outro lado, trabalhar em 
outro ambiente, aí foi esse um dos motivos que eu fui para o PIBID. 
 
Diego: E o programa era aquilo que você imaginava? 
 
E5: Foi tudo que eu imaginei, foi super legal, tivemos várias experiências, foi 
muito benéfico hoje para a minha formação, para o meu conhecimento, eu 
gostei muito de participar. 
 
Diego: Conte alguns momentos positivos e marcantes do PIBID nesse 
período que você ficou lá. 
 
E5: Um dos momentos marcantes, foi do segundo encontro que a gente fez lá 
na faculdade, foi muito legal ver as crianças conhecendo a faculdade, eles 
olhando se deslumbrando, falando “Meu deus!", um dia eu sonhando com a 
possibilidade de estudar, ter uma formação, um dia, porque as vezes para 
essas crianças, eles não pensam nisso para eles para o futuro, não é uma 
coisa que talvez eles almejam, as vezes tendo esse contato, eles começam a 
pensar de forma diferente, estimula. A gente poder ver essas crianças 
sonhando e talvez um dia você ter feito parte daquilo, então foi muito legal. E o 
projeto de iniciação de handebol que a gente fez lá no Maria Auxiliadora foi 
muito legal também com as meninas. 
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Diego: E momentos negativos no PIBID, você teve algum que não 
gostou?  
 
E5: Acho que logo quando eu comecei numa das escolas não gostei muito da 
postura do professor, da didática do professor que acompanhava a gente, sei 
lá, acho q esse foi um dos momentos que eu não gostei, que achei um pouco 
ruim. 
 
Diego: Qual que era a sua opinião sobre os professores de escola 
estadual? Principalmente de Educação Física, você tinha uma opinião 
formada? 
 
E5: Não era muito legal minha opinião... eu achava que os professores eram 
muito folgados! Só porque eles estavam na rede pública e tinham segurança 
eles não trabalhavam, não se esforçavam, mas não eram todos os professores 
assim, eu tive só um professor que era muito esforçado e ele ensinou até 
tabelinhas, ciclo menstrual para a gente na escola, umas coisas super legais 
mas assim, não são todos os professores que se esforçam, então a gente vê 
que vai do professor, se ele quer fazer, ele realmente faz, se ele não quer, ele 
se encosta! 
 
Diego: Hoje qual é a sua opinião sobre professores de escola estadual? 
Mudou, piorou ou ficou na mesma? 
 
E5: Eu ainda continuo tendo a mesma opinião, quem quer, vai e faz acontecer! 
Quem não quer está lá e vai continuar dessa mesma forma. Então, é você 
gostar do que você faz e se esforçar para fazer algo de bom para alguém, para 
a sociedade, formação de cidadãos e tudo mais. 
 
Diego: E o que você mais gostou e menos gostou de ter participado do 
PIBID? 
 
E5: Olha, eu gostei de tudo, foi uma experiência muito boa, foi muito benéfico 
para minha formação, é outra visão sobre você trabalhar em um local que é 
escola particular onde estou hoje e vivenciar a rede estadual, a rede pública, a 
diferença de mundos, diferença de pessoas, você vê que as pessoas, os 
alunos do PIBID são carentes e quando você vai e faz alguma coisa legal eles 
vão te amar para o resto da vida, as vezes a gente chegava na hora do 
intervalo deles para poder ir para sala de Educação Física conversar, combinar 
o que a gente ia fazer no dia, a gente passava no intervalo e todos vinham falar 
com a gente, tocava na nossa mão, parecia até q a gente era celebridade, 
então a gente percebia q a gente fez a  diferença na vida de alguns e ter essa 
roca de carinho é muito legal. 
 
Diego: De alguma forma, você ter participado do PIBID, influenciou a sua 
escolha por dar aula em escola, principalmente, onde você daria aula, em 
escola estadual ou não? 
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E5: Daria sim, fiz até, prestei alguns concursos, mas não estão chamando 
muito, enfim, mas sim, por conta do relacionamento entre aluno e professor 
mesmo, da diferença que a gente consegue fazer na vida deles, do que a gente 
pode fazer. 
 
 
 

 
 
 
Entrevistado número 6 (E6) - 11/08/2017 
 
Diego: Primeira pergunta: Quais foram os motivos que fizeram você 
escolher o curso de Educação Física? fazer a faculdade. 
 
E6: Bom, primeiramente a Educação Física é um tema e uma área que eu 
gosto bastante. Além dos milhares benefícios que a gente pode levar para as 
pessoas o principal e o grande que me fez escolher o curso foi levar saúde 
para as pessoas e também como uma ferramenta de educação, então, nas 
diversas áreas que podemos atuar sendo clubes, academias e principalmente 
escolas, podemos levar para as pessoas a saúde junto com a educação, então 
a escolha da Educação Física foi mais por esses motivos. 
 
Diego: Quais foram os motivos já na faculdade que fizeram você escolher 
o PIBID? 
 
E6: Bom, primeiramente foi uma surpresa, pois se não fosse você e o Totó 
avisar, era uma coisa meio que bem escondida, só quem estava ali fazendo 
mesmo que já sabia, não tem muita propaganda. Quem não está dentro do 
programa, nem sabe o que é praticamente, nem sabe como funciona, mas 
depois de vocês falarem como seria, eu achei bem interessante, além de ser 
um estágio, aprende muito, tem uma bagagem que a gente não tem na própria 
grade curricular da faculdade, então eu aprendi muito, tanto experiência teórica 
quanto experiência prática também. 
 
Diego: E quando você entrou no PIBID, o programa era aquilo que você 
imaginava?  
 
E6: Entrando na escola, a gente vai reconhecendo a realidade. Então a gente 
sabe que é bem mais difícil, eu achava que assim, a gente teria material 
disponível, na verdade na realidade não é nada disso, a gente vê a dificuldade 
que os professores enfrentam ali no dia a dia, tanto na questão de material, de 
espaço e de aluno mesmo. 
 
Diego: Conte os momentos marcantes e positivos do PIBID. 
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E6: Bom, vou começar pelos marcantes, um dos momentos marcantes, foi o 
reconhecimento dos alunos, principalmente nos períodos finais de férias, ou, 
vamos supor, quando a gente trocava de escola e era o último dia da escola, 
tinha ali a conversa com eles e eles falavam “nossa, muito obrigado pelo 
trabalho de vocês, eles não queriam que a gente saísse, que a gente 
continuasse na escola” agradeciam e sentiam falta, a professora depois 
comentava, falava que eles sentiam nossa ausência, isso foi um dos momentos 
mais marcantes, que a gente vê a diferença que a gente faz para os alunos no 
dia a dia, querendo ou não, a gente é mais uma ajuda ali à professora, mais 
pessoas para dar atenção e deixara acontecer às atividades. 
Momentos positivos de uma atividade que a gente propunha e eles falavam " 
nossa, que legal, a gente nunca tinha visto essa atividade!", é bem 
interessante, uma experiência nova, para eles. 
 
Diego: E momento, ou alguma coisa, um fato negativo no PIBID? 
 
E6: Um dos negativos começamos a fazer na parte da tarde algumas 
atividades, a gente mesmo com autonomia, por conta dos alunos do PIBID, dos 
professores, mas ficou muito bagunçado porque assim, a diretora só deixou 
passar quem estava com o nome na lista, aí não podia passar, e aí era uma 
bagunça, porque eles viam o nome deles na folha, quem não tinha o nome não 
podia passar, mas estavam nos grupos mas não podiam passar, então assim, 
a proposta foi legal, gostei bastante de trabalhar nesse lado aí porque a gente 
pegou os alunos que não estavam fazendo nada, estavam de hora livre ali, 
vaga e a gente começou a passar treino, umas atividades bem interessantes 
para eles, o único lado negativo foi essa parte da organização. 
 
Diego: Qual era sua visão dos professores de Educação Física de escola 
estadual?  
 
E6: Bom, a minha experiência na escola estadual mesmo não tinha quase 
nenhuma, tinha uma base, uma visão pelo que os meus pais falavam em casa, 
falta de espaço, falta de material, praticamente incentivo zero, que as vezes 
você tem que brigar com todo mundo pra dar uma simples aula, tem que matar 
um leão por dia, que você tem que brigar pra dar aula. Você tem que se matar 
pra dar aula, as vezes com o professor, as vezes com diretor e as vezes com 
aluno que não quer saber de nada, aí vai aluno e pula quadra porque vai fumar, 
ou alguma coisa assim, é um mundo muito diferente do que a escola particular, 
então a minha visão que eu tenho de escola pública é mais essa, mesmo, mas 
quando eu entrei no PIBID, eu vi que era meio diferente. 
 
Diego: A sua opinião depois que você esteve no PIBID mudou em relação 
aos professores, assim da escola pública e também dos professores? 
 
E6: Mudou, porque nas escolas em que atuei tinha material pra tudo, tinha até 
bola de beisebol, fantástico mesmo, em algumas escolas que participei não, 
mas era uma excelente professora. 
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Diego: E o que você mais gostou e menos gostou de ter participado do 
PIBID? 
 
E6: Além do aprendizado, a experiência de vida que igual eu já comentei antes, 
o reconhecimento que os alunos têm e não só na escola com a parte da 
experiência, mas também nas reuniões que a gente tinha aqui na faculdade, 
que era muito interessante aquelas conversas que a gente tinha, aqueles 
diálogos que você e o Toto passavam, trazendo várias matérias, autores para a 
gente estudar e debater, como também nas apresentações nas reuniões. 
 
Diego: E teve alguma coisa que você não gostou do PIBID? 
 
E6: Aspecto negativo não, mais a questão acho que da organização da escola 
mesmo da escola, porque era bem tranquilo, era um dia na semana, era muito 
tranquilo. 
 
Diego: De alguma forma ter participado do PIBID influenciou 
positivamente ou negativamente a tua escolha por dar ou não aula em 
escola?  
 
E6: Quando eu entrei na Educação Física já era uma área que eu poderia 
atuar, tanto com o exemplo do meu pai que ele já tinha essa visão "ó, a área 
acadêmica é bem interessante, dar aula é legal, é difícil, mas é bem legal", 
então eu já tinha essa visão de poder futuramente depois da faculdade dar 
aula, tanto em escola particular, quanto pública, mas entrar no PIBID foi meio 
que uma ênfase do que eu já tinha como visão, então no PIBID além de 
aprender com a experiência,  você o que você vê que é aquilo mesmo que 
você quer para sua vida, para sua área o contato com os alunos ali, até nos 
eventos que a gente fez que foi muito legal, os encontros do PIBID aqui na 
faculdade que no final você vê que  ali a vontade de do aluno querer procurar e 
a nossa ferramenta que é através do esporte que ele melhore as condições de 
vida dele e a educação também. 
 
Diego: Você já manifestou seu desejo de ir para escola, mas qual que é o 
motivo de você ainda não estar na escola? Você está atuando em alguma 
área fora da Educação Física, ou da educação, no bacharel? 
 
E6:  Estou procurando, já entreguei vários currículos em algumas escolas e por 
causa da crise, não sei, talvez o mercado esteja complicado, mas estou 
procurando, se me chamarem com certeza eu vou demonstrar bastante 
empenho, trabalho e é isso, não estou trabalhando por falta de... não encaixou 
ainda, mas eu estou procurando mesmo e estou trabalhando na área da 
academia agora. 
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Entrevistado número 7 (E7) - 12/08/2017 
 
Diego: Antes de você entrar na faculdade, quais foram os motivos que 
fizeram você escolher o curso de Educação Física? 
 
E7: Fui jogadora profissional de vôlei, então isso já vem bem de antes, eu 
joguei voleibol por vinte e três anos e eu queria continuar na área, aliás, por um 
momento eu quis, depois eu cheguei a fazer faculdade de Educação Física por 
dois anos em São Caetano, mas eu achava que eu tinha a Educação Física 
vinculada ao voleibol e aí por isso queria ensinar talvez aquilo que eu 
aprendesse, mas não atuar diretamente como foi eu jogando, mas por trás dos 
bastidores, enfim. Acabei voltando porque o meu técnico falou " porque você 
não faz Educação Física, eu posso te ajudar, eu estou na área e tal..." Vou 
fazer um semestre de Educação Física e aí eu chego para ele no meio do ano 
e digo que vou fazer marketing, vou fazer qualquer coisa, menos Educação 
Física" porque eu não queria. Só que aí eu me apaixonei totalmente pelo curso, 
é a minha cara e tem tudo a ver comigo mesmo, acho que nasci mesmo para 
ficar de tênis e legging no trabalho, meu dinheiro é literalmente suado porque 
eu continuo suando, dou aula de zumba, estou como personal, dou aula de 
funcional, enfim, me apaixonei pelo curso e continuei. 
 
Diego: Quais foram os motivos que fizeram você se inscrever no PIBID? O 
que mais te chamou no programa mesmo antes de você entrar no 
programa? 
 
E7: Eu ouvi o pessoal falar que ia entrar e queria muito fazer licenciatura 
também, eu não tinha ideia se eu ia lecionar, se eu ia fazer parte da 
licenciatura, se eu ia dar aula, mas eu acho que o primeiro motivo foi por que 
era importante ter os dois, licenciatura e bacharel, o primeiro motivo foi esse. 
Depois eu fiquei sabendo que ia terminar o curso em quatro anos, não iria ter 
que fazer um ano a mais, eu ia ganhar um ano, aí comecei a pesquisar, 
perguntar para as pessoas que estavam entrando, tudo e elas gostaram muito, 
falaram que era uma experiência muito importante, que fazia parte e naquela 
época eu não tinha nenhum interesse em dar aula na licenciatura, naquela 
época eu não tinha interesse, mas eu queria ter a licenciatura e devido às 
conversas que eu tive, eu pensei assim " bom, vou fazer essa experiência para 
ver se eu gosto". 
 
 
Diego: E o PIBID era aquilo que você imaginava?  
 
E7: Por mais que eu tivesse uma pesquisa, tivesse conversado com algumas 
pessoas, eu não tinha noção de como era.  Na minha época não era nem 
fundamental nem nada, era primário, ginásio e colegial, quando eu terminei, eu 
tinha 14 anos, então fazia muito tempo, eu não sabia como ia ser, mas eu 
estava empolgada. Eu fui para uma escola de comunidade porque era mais 
perto da minha casa, então era mais acessível para mim, tive uma professora, 
supervisora sensacional, tinha uma que ela logo saiu porque estava de licença 
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maternidade e veio ela no lugar e eu aprendi demais, ela fazia de tudo para as 
coisas darem certo lá, o pessoal respeitava muito ela, então ela me serviu 
como exemplo e foi difícil, porque toda semana era uma história para contar, a 
gente ia uma vez por semana e toda semana tinha alguma coisa diferente. 
 
Diego: Conte primeiro alguns momentos positivos e marcantes que você 
teve no PIBID, tanto dentro da unidade escolar quanto fora. 
 
E7: Momentos marcantes: a professora era muito ativa, ela tomava a frente de 
tudo, ela que fazia as festas, festa junina, ela inventava festas para haver uma 
integração maior entre os alunos, por ser uma escola de comunidade, os 
alunos atendiam bastante ela, respeitavam bem, mas sempre tem aquele que 
não está no contexto, era muito perigoso, tinha aluno que tinha 15 anos que 
falava que ia matar, tinha aluna de 12 anos que estava grávida, que foi 
estuprada pelo padrasto, então foi uma experiência marcante. Tinha um aluno 
que a mãe não gostava dele, ele ia para escola pra não ficar em casa, fiquei 
desesperada, esse menino era muito agressivo, mas o que ele queria era 
chamar atenção, queria que alguém desse atenção pra ele, que alguém 
conversasse mais com ele, eu ia toda quarta-feira pensando nesse menino e 
acabei dando aula de vôlei lá, foi bem legal,  foi marcante porque você se sente 
impotente, você vê algumas coisas que você não pode fazer nada, então a 
impotência é uma coisa negativa pra mim. 
 
Diego: O que você destaca de fator negativo que você vivenciou no PIBID 
sob qualquer aspecto?  
 
E7: Na escola não tinha muito materiais, então a gente tinha que se esforçar 
bastante pra poder suprir essas necessidades, mas a professora que estava 
sempre disposta a fazer as coisas, então o PIBID acabou sendo até um suporte 
para escola, acabou ajudando, porque a gente fazia vários eventos, várias 
brincadeiras, fazia vários materiais para poder dar um suporte melhor para 
aquela criançada. 
 
Diego: Qual era a sua opinião sobre a atuação dos professores de 
Educação Física antes de participar do PIBID, ou até mesmo quando você 
não era professora? 
 
E7: Tenho lembranças boas, eram professores que estavam muito pré-
dispostos a ajudar os alunos, passava os exercícios, não dava a bola e jogava 
na quadra, eles davam aula mesmo e no ensino médio, eu lembro que a 
professora era muito boa, no sentido de que ela queria fazer várias coisas, 
vários eventos, ela que agitava a escola e isso era bom! 
 
 
Diego: E depois que você entrou no PIBID, a visão mudou, piorou, qual 
que é a sua visão de um professor de Educação Física de escola 
estadual? 
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E7: A minha visão melhorou um pouco depois que eu participei, mas eu falo 
assim que esses professores que são da licenciatura, que trabalham em 
escola, realmente eles fazem por amor, pois não é tão valorizado assim, não 
sei se com o PIBID isso pelo menos, é o que eu falo, eu me sinto privilegiada 
porque eu sempre estou próxima à pessoas maravilhosas mas são pessoas 
que são dedicadas, que querem melhorar o ensino e tudo, não tenho 
consciência, não tenho enquanto a valores se ganham bem, ou se ganham 
mal, eu tive a experiência também em fazer estágio em escola particular, até 
com você e no Piaget, dali me apaixonei e falei que eu queria virar professora, 
é que as coisas foram me levando para outro lado, mas eles fazem por amor, 
isso com certeza. 
 
Diego: O que você mais gostou e menos gostou de ter participado do 
PIBID? 
 
E7: A experiência! Sou uma pessoa que sou movida a desafios, eu gosto 
muito! Acho que a experiência que eu tive lá no primeiro ano e depois uma 
visão totalmente diferente em outra escola, que apesar de ser uma escola 
estadual, tinha mais condições do que a outra escola. Sempre tem aquele que 
não está no contexto, que é mais grosseiro, que é estúpido, que é ignorante, 
mas isso vem outras coisas por trás, acho que vem da família, vem dos 
problemas extra, enfim, ponto Negativo que eu posso falar, durou pouco pra 
mim, foi, passou muito rápido, eu não vi passar. Era uma vez por semana e 
passava muito rápido e a professora dava liberdade da gente conversar, da 
gente montar aula, ela dava autonomia para a gente tomar as atitudes, então 
eu não sei se porque eu sou assim, eu gosto de fazer, então eu me senti 
totalmente a vontade e eu acho que precisa disso porque não adianta você ler, 
ler, ler, você tem que viver, a experiência é o que conta, não adianta ouvir 
histórias, porque na hora que você vai passar é diferente! 
 
Diego: De alguma forma você ter participado do PIBID, te influenciou 
positivamente ou negativamente na sua escolha por dar ou não aula em 
escola? 
 
E7: Sim, quando eu saí do PIBID, eu tinha a ideia de que eu ia prestar 
concurso, eu tinha pensado nisso, em prestar concurso e começar a dar aula, 
só que depois as coisas foram me levando totalmente para outro lado. Hoje eu 
dou personal, eu estava dando aula numa academia todos os dias fixo, aí eu 
resolvi sair para dar personal, nessa academia eu voltei a uma academia de 
funcional e dou apenas 4 aulas por semana, duas na terça e duas na quinta, 
mas eu não tenho nenhum vínculo, não sou registrada. não tenho nada, não 
tenho nenhum vínculo com eles e dou aula de zumba, sou instrutora de zumba, 
hoje estou nessas atividades. 
 
Diego: Quais são os motivos de você ainda não estar atuando, ou 
procurar a escola como área de atuação? É mais o tempo, mais a parte 
financeira, oportunidade, ou o que aconteceu? 
 



196 
 
 
 
 

E7: Tempo escasso e faltas de oportunidade também, eu penso muito nisso 
porque eu acho que essa vida de personal, de zumba, apesar de eu ainda ter 
corpo para isso um dia isso vai acabar... Não vou dar aula de zumba a vida 
inteira, assim como não ia jogar vôlei a vida inteira, porque cansa, o corpo 
perde descanso, o físico conta totalmente. Então eu ainda não descartei a 
possibilidade, mas ainda não apareceu uma oportunidade, agora realmente 
meu tempo está muito escasso, para eu falar " eu vou dar aula!", eu teria que 
remanejar todos os meus horários que graças a Deus estão bem cheios, mas 
se fosse uma coisa que para mim valesse à pena financeiramente, por mais 
que fosse um pouquinho menos, eu acredito que até aceitaria pelo fato da 
estabilidade. 
 
 

 
 
Entrevistado número 8 (E8) - 12/08/2017 
 
Diego: O E8 é personal trainer, profissional de Educação Física trabalha 
com terceira idade, trabalha com diversos tipos de público e ainda não 
estava atuando com escola. Então ele foi um dos que eu chamei que 
ainda não trabalha com escola e participaram do PIBID. Quais foram os 
motivos que fizeram você escolher o curso de Educação Física? 
 
E8: Principal influência foi a minha mãe, minha mãe é professora, não é de 
Educação Física, mas sempre me dei muito bem com esporte, eu era atleta de 
jiu-jitsu e minha escolha foi mais baseada nesses princípios. 
 
Diego: Já aqui na faculdade, obviamente entrou pelo bacharel e depois 
optou também pela licenciatura, como que foi que você conheceu o PIBID 
e quais os motivos para você se inscrever no PIBID?  
 
E8: Minha mãe sempre me influenciou a trabalhar na licenciatura, sempre o 
foco principal era a licenciatura, a Metodista oferecia os dois cursos, tinha uma 
bolsa, tinha um benefício. Então me apareceu, sempre quis estagiar, tinha que 
ter uma bagagem para trabalhar em escolas e aí numa aula que eu tive, acho 
que foi com você, lembro que falou uma frase do Paulo Freire, não sei se eu já 
te falei, mas você falou " você tem que se aproximar cada vez mais a sua fala 
do que você faz e assim você consegue o sucesso!", tanto profissional quanto 
sucesso pessoal, aí pensando nisso, eu já queria o estágio e surgiu essa 
oportunidade, o Totó veio passar nas salas para a gente fazer o processo 
seletivo, acho que tinha um processo seletivo na época e também a bolsa era 
interessante, tanto para carga horária que a gente ia ficar e o projeto também 
era sério, se mostrou durante os dois anos que fiquei. 
 
Diego: E depois que você entrou, o programa era aquilo que você 
imaginava? 
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E8: Estudei em escola pública e fiquei me colocando no lugar deles, dos 
alunos, eu achei uma coisa super inovadora, interessante e produtiva para 
eles, porque na Educação Física escolar que eu tive na escola pública não era 
uma Educação Física escolar tão rica em atividades e trabalhos diversificados, 
tanto que a gente trabalhou jiu-jitsu, capoeira, boxe, coisas que eu nunca tive 
na minha Educação Física escolar. 
 
Diego: Conte alguns momentos positivos e marcantes pra você durante 
essa atuação no PIBID, nas escolas que você atuou, não só nas escolas, 
em todo processo. 
 
E8: De positivos já lembro dos eventos que tinha o Encontro PIBID, que eu 
achava demais! Tanto você proporcionar escalada, tinha gincana, tinha coisa 
assim que eu me colocando no lugar deles, na idade deles não tive, conhecer a 
universidade, eu nunca tinha entrado em uma universidade antes de fazer 
faculdade na Metodista, então você conhecer o espaço, você vira uma 
inspiração para chegar em algo, você criança tendo uma meta de entrar numa 
universidade dessa, conhece atividades diferentes que talvez você nunca iria 
conhecer, tanto que eu vi crianças que nunca tinha comido uma pêra. A gente 
proporcionou o café da manhã, com opções saudáveis de frutas e sucos 
naturais, foram diversas experiências diferentes, tanto que acho que no 
primeiro encontro eu fiquei na escalada, as crianças piravam na escalada, 
porque é uma coisa diferente, fizemos um circuito de ginástica para eles, foi 
bem interessante também porque tem passagens em aparelhos que você vê na 
TV em Olimpíadas, que você nunca pensou em fazer, a gente fazia algumas 
atividades e acho que experiência, se colocar no lugar no aluno e ter esse tipo 
de experiência eu gostaria se tivesse na idade deles. 
 
Diego: E momento negativo, você teve algum no PIBID? Sobre qualquer 
aspecto, o que te marcou negativamente no programa? 
 
E8: Negativamente, porém, gerou algo positivo pra mim, no sentido de como 
queríamos passar algumas modalidades diferentes e não tínhamos material pra 
isso, então a gente ia fazer uma aula de jiu-jitsu era difícil porque não tinha 
colchonetes, as vezes suficientes, as vezes a gente tinha que adaptar muita 
coisa e talvez daria pra fazer coisas mais produtivas... as vezes que não 
conseguimos fazer por falta desse material, talvez um tatame, ou em outras 
modalidades também as vezes a quadra, ficou quebrada um bom tempo, 
estava bem precário os espaços físicos lá em alguns quesitos, em 
contrapartida me ajudou a ter criatividade para fazer a aula, então adaptar as 
coisas me ajudou a ver que dá para a gente tirar o suco de toda laranja. 
 
Diego: Qual que era a sua visão do professor de Educação Física da 
escola estadual antes de entrar no PIBID?  
 
E8: Vou ser um pouco franco porque foi o que eu vivi, mas não é o que eu vejo 
em muitos lugares também. A minha visão quando eu tive alguns professores 
de Educação Física, a maioria era naquelas de jogar a bola e faça a aula, não 
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tinha um plano, não tinha metodologia, não tinha nada, era aula livre, era aula 
de Educação Física era aula livre! Eu tive um professor que foi o professor que 
me motivou assim, a entrar na universidade também que foi uma influência de 
certo modo, que aí participamos de jogos, ele fez um trabalho diferenciado, 
enfim, mas a visão que eu tinha da maioria dos professores era essa, da aula 
de Educação Física ser uma aula livre, não era aula de Educação Física que a 
gente aplicava no PIBID, vamos dizer assim. 
 
Diego: Depois que você fez o PIBID, mudou a tua visão sobre os 
professores de Educação Física de escola estadual? 
 
E8: Olha, principalmente com uma supervisora em específico, que eu fiquei 
mais tempo, mas com ela a gente via bastante organização, ela é uma mulher, 
uma pessoa bastante organizada, seriedade, ela levava a sério mesmo a aula 
de Educação Física, a gente via que ela queria, ela não estava para parecer no 
projeto, para as vezes ter uma bolsa do projeto, ela fazia a aula ser produtiva, e 
isso era produtivo para a gente, não era uma coisa jogada, era algo planejado 
e ela me fez também enxergar qualidades que eu não via nos outros 
professores que eu tive também na escola pública estudando e também me 
motivou a sempre tentar, ela dava liberdade para a gente conseguir dar aula, 
sempre supervisionava, mas ela dava liberdade para a gente montar a aula, 
para aplicar a aula, isso era bem legal. A galera pirava não é porque eu falo as 
vezes "ah, jiu-jitsu," as vezes eu batia na tecla, ou porque eu era atleta e 
gostava muito, mas é porque era uma modalidade diferente, tanto quanto a 
capoeira que a gente fez, a gente fez judô, outras modalidades que era algo 
que os alunos experimentavam que eles nunca talvez tenham contato, por mais 
que eles não sigam as vezes a carreira de ser um atleta de judô, de capoeira 
ou jiu-jitsu, eles aprenderam alguns valores, como a hierarquia, disciplina, 
talvez a gente conseguiu passar algo muito maior do que ser um atleta ou 
motiva-los a continuar na modalidade. 
 
Diego: O que você mais gostou e menos gostou de ter participado do 
PIBID? 
 
E8: O que eu mais gostei foi ter a experiência de lecionar, de com os 
professores, tanto os coordenadores também que passavam bastante 
bagagem, tanto nas aulas que a gente tinha, vocês são nossos professores 
também, mas assim, tanto a experiência, o que eu aprendi, o que eu tive que 
produzir, produzindo a gente aprende. Dando aula você também aprende com 
o aluno, acho que o objetivo que eu tinha lá no início que era aproximar mais o 
que eu estava falando e aprendendo nas aulas e fazer, me fez crescer como 
professor, acho que se eu fosse hoje dar aula em escola, eu teria bagagem, eu 
teria a confiança para dar aula, antes eu não teria, se eu não tivesse tido o 
PIBID eu não teria. 
 
Diego: De alguma forma, ter participado do PIBID influenciou 
positivamente ou negativamente a sua escolha por dar aula na escola? 
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E8: Influenciou totalmente e positivamente, eu não estou trabalhando na área, 
mas isso por Educação Física ser bem ramificada as áreas que a gente pode 
escolher, a diversidade e também por oportunidade assim, que me surgiram e 
eu fui abraçando e  acabei seguindo outro caminho, mas eu tenho total ciência 
que eu, se não tivesse feito o PIBID, eu não teria essa escolha, no futuro se eu 
quiser dar aula, eu sei que tenho confiança e posso dar aula, gostaria de dar 
aula também, me faz bem, me fazia bem, se não tivesse tido essa experiência 
com o PIBID eu não daria talvez, porque eu não tinha a percepção que eu 
tenho hoje. 
 
Diego: Quais os motivos de você não procurar a escola ainda como área 
de atuação?  
 
E8: Falta de interesse não é, com certeza não é, tanto que eu sinto falta as 
vezes, eu gostava de compartilhar conhecimento as vezes, isso encanta, mas 
de certa forma eu me formei, as oportunidades vieram, também a parte 
financeira influenciou um pouco também, mas eu também gosto do que faço, 
do que estou fazendo agora. 
 
Diego: Qual área que você atua? 
 
E8: Atuo, estou trabalhando como personal trainer, mas também estou fazendo 
nutrição, quero abrir um consultório de nutrição esportiva e prescrição de 
exercício físico então, é uma área bem diferente da área da Educação Física 
escolar,  porém a experiência de ter passado pelo PIBID me fez ter um outro 
olhar sobre a escola e talvez se no futuro, a gente nunca sabe, eu tiver que 
optar por isso, ou quiser optar por isso, eu tenho bagagem para isso eu acho, 
eu tenho experiência que o PIBID me deu. 
 
 
 

 
 
Entrevistado número 9 (E9) - 16/08/2017 
 
Diego: Quais foram os motivos que fizeram você escolher o curso de 
Educação Física? 
 
E9: Desde sempre praticava esporte, circo, natação, corrida... aí dentro disso 
surgiu a vontade de conhecer mais, porém, se for levar em consideração a 
escola, eu nunca tive uma Educação Física efetiva. Eu ingressei, minha 
primeira faculdade foi voltada para à ciência da computação, nada a ver com a 
área, fiz um ano e meio, fui empurrando e chegou um momento que não estava 
curtindo mais, aí eu falei "não dá mais certo não!" Larguei a faculdade e voltei a 
treinar, nadar, fui dançar, aí surgiu o interesse, falei "vou fazer Educação 
Física!", ingressei na faculdade, no primeiro ano foi voltado para o bacharel e 
no segundo ano que surgiu a oportunidade de ingressar na licenciatura 
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também, sendo que dentro desses quatros da faculdade eu teria a 
oportunidade de sair com a graduação de bacharel e licenciatura. 
 
Diego: Quais foram os motivos que fizeram você se inscrever no 
processo seletivo para tentar entrar no PIBID, o que mais te chamou 
atenção no programa quando a gente divulgou em sala? 
 
E9: Sim, assim que eu entrei na faculdade eu disse “vou me dedicar ao 
máximo pra conseguir!", o que os alunos mais velhos de casa comentaram 
comigo, foi a questão de ter, ser bolsista CAPES, era importante, que era do 
currículo iria valorizar mais, essa foi uma proposta e também que é a questão 
de ganhar uma bolsa. Você tinha uma ajuda no custo, que no caso você teria 
tempo para estudar e tempo, você trabalharia, no caso estudaria junto com eles 
indo uma vez na semana, fora os horários dos relatórios que você tinha tempo 
pra fazer em casa e não necessariamente teria que ir lá. 
 
Diego: Depois que você entrou no PIBID, era aquilo que você imaginava? 
 
E9: Por ter sido na rede estadual eu fiquei meio ansioso, pensando "vou querer 
mostrar o que eu sei e vamos aprender também, pois você aprende e 
contribui", começamos com os alunos do ensino médio, o 1° ano e dos 
fundamental 2, 1° ano, era, sétima oitava e 1° ano que acompanhava mais as 
aulas, fiquei um pouco receoso pela maneira como os alunos agiam, alguns 
alunos eram mais brutos, mas também tinha os que já era voltada mais para 
aprender, quer aprender, tudo que chega de novidade quer aprender, eles se 
dedicam pra fazer. Eu curti por conta que ela permitia muitas vezes que a 
gente elaborasse a atividade para administrar. 
 
Diego: Conte alguns momentos marcantes que você teve no PIBID. 
 
E9: Mais marcante mesmo foi uma menina que não lembro o nome que 
inclusive encontrei ela recentemente no ônibus, ela comentou que naquela 
época, ela já no ensino fundamental dela, ela já tinha a certeza que ia fazer 
Metodista e ia fazer Educação Física por conta das aulas que ela tinha com a 
professora, dos jogos interclasses que ela tinha, o prazer que ela tinha, ela 
falava assim: "Não vejo a hora de chegar sexta-feira por conta que tem 
Educação Física e é o momento que a gente mais espera" e eu vi a 
empolgação, aquilo que você pode trazer para uma coisa positiva, uma coisa 
boa para a vida dele, trazer o esporte e já mostrar um futuro através daquilo, 
achei que o momento mais marcante foi esse. Também teve o dia do circo, a 
turma é grande, falam demais, não ficam quietos, mas aí quando a gente 
começou a demonstrar figura a conversa paralela deles foram sumindo... já 
chamou atenção, para eles, foi bem legal esse dia. 
 
Diego: E momento negativo, alguma coisa te marcou negativamente no 
PIBID, alguma situação, ou alguma impressão, alguma reflexão? 
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E9: Voltado também para os alunos, um dia no próprio agita galera que alunos 
já adolescentes acho que tinham seus 14, 15 anos não sabendo fazer um 
polichinelo, saltar corda, é um repertório motor bem reduzido! Vi que aquele 
realmente era o momento de intervir e fazer a diferença ali. 
 
Diego: Qual era a sua opinião antes de você entrar no PIBID, na sua época 
de escola, época de faculdade, antes de você entrar no programa, sobre 
os professores da rede pública de Educação Física?  
 
E9: Realmente não era boa porque, como eu comentei, desde que eu me 
lembre assim no meu fundamental 1, 2 e ensino médio, nunca tive uma aula de 
Educação Física mesmo, pegava bola, jogava na quadra e somente e as 
meninas, algumas ficavam lá no vôlei, faziam uma rodinha de vôlei e só. Os 
meninos que queriam jogar, era futebol, os que não queriam, ficavam sentados 
na quadra observando, conversando, o professor ficava só mexendo em diário, 
ou conversando com aluno. Uma professora que uma vez foi eventual de 
Educação Física, uma vez pediu um trabalho para a gente, para às medidas da 
quadra, sabe assim, desenhar a quadra e colocar as medidas... Esse foi o 
único dia que eu me lembro que fiz alguma coisa de Educação Física, porque 
de resto, não mesmo! 
 
Diego: E depois que você entrou no PIBID, sua opinião sobre os 
professores de Educação Física da rede pública mudou, continua a 
mesma, qual é a sua opinião agora? 
 
E9: Mudou brutalmente, mas desde o momento que entrei aqui na Metodista, 
pelos meus professores e pelo projeto do PIBID, porque as supervisoras eram 
ótimas, se eu tivesse o que ela oferecia para os alunos dela dentro do PIBID, 
era um sonho, porque não era só na questão do esporte, era na questão de 
dança, de motricidade fina, aquele negocinho de coordenação motora fina, os 
carrinhos de rolimã, o tapete, nossa, falei "meu, que demais aquilo, se eu 
tivesse aquilo pra mim, olha, eu não perderia tempo" e você acaba aprendendo 
brincando. 
 
Diego: De alguma forma você ter participado do PIBID, te influenciou 
positivamente, ou negativamente por você escolher dar aula ou não em 
escola? 
 
E9: Sim, acredito que das duas formas, pois eu já prestei vários concursos 
para escolas públicas em São Paulo, São Caetano, teve de Diadema também, 
mas a demora pra chamar, eu não sei, eu fiquei até numa pontuação legal, 
mas eu não sei o que acontece com esses concursos. O motivo para eu ter 
ingressado na escola era pela questão que eu posso dentro da escola trabalhar 
tudo, de tudo um pouco com eles e pelo fato de estar no particular, eu vejo 
diferença na questão da educação dos alunos, eles são mais sedentos de 
carinho, mas eles não dão tanto valor quanto a da rede pública, porque a de 
rede pública no PIBID que eu percebi, quando chega qualquer pessoa de fora é 
novidade, sabe? Quando chega qualquer esporte, qualquer modalidade que 
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você começa a demonstrar, chama a atenção deles, eles querem aprender, 
mas isso aí já no particular, eu sinto que eles têm tudo... então para eles 
desgasta muito rápido. Isso é algo que pela questão da educação dos alunos e 
pela questão do fazer, pelo ambiente que você tem a possibilidade de trabalhar 
tudo. 
 
Diego: E9, o que você mais gostou e menos gostou de ter participado do 
PIBID?  
 
E9: O que eu mais gostei no PIBID foi a iniciação à docência no caso eu podia 
elaborar as atividades, transmiti-la para a professora e acaba muitas vezes  a 
gente tem o “dedinho” de iniciar a atuação dela, a gente pode aplicar a 
atividade, para os alunos e ver como eles respondem a determinada atividade 
e dentro desta visão um dos pontos cruciais que eu me lembro é quanto a 
gente fez o programa interno do PIBID quando a gente levava os alunos dentro 
da Metodista e eles tinham diversas amostras de diversos esporte de diversas 
modalidades e eles ficavam entusiasmados com a própria faculdade e tudo que 
eles poderiam aplicar e aprender através do esporte através da Educação 
Física eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção. Agora de não 
gostar é referente a própria educação dos alunos, um ponto negativo é como 
que pode... jovens terem um linguajar tão decadente dentro de uma escola, 
uma sala de aula, um âmbito que deveria ser para a promoção do 
conhecimento deles... Eu acho que isso me deixou triste de ver, apesar de não 
ser todos, mas só que uma grande parte muitas uma maneira de como eles 
tratavam os professores, isso é triste de se ver sabe. E acho que querendo ou 
não a própria educação de dentro de casa, não sei...os pais como eles tiveram 
a educação na escola não sei como foi, mas acaba transmitindo a importância 
da família na vida do aluno deve ser considerado como um conjunto, o trabalho 
pedagógico, da família, sempre presente, acho que é fundamental para o 
desenvolvimento das crianças do Brasil. 
 
 

 
 
Entrevistado número 10* (E10) - (08/10/2017) 
 
* Única entrevistada realizada via e-mail. 
 
Diego: Quais foram os motivos que fizeram você escolher o curso de 
Educação Física? 
 
E10: O principal motivo foi a dança. Fiz ballet clássico durante 10 anos, e 
sempre fui apaixonada por esportes no geral. 
 
Diego: Quais foram os motivos que fizeram você se inscrever no PIBID? O 
que mais te chamou atenção no programa antes de participar? 
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E10: Me inscrevi no PIBID para adquirir uma experiência na área, já que nunca 
havia trabalhado com a Educação Física. O que mais me chamou atenção no 
programa foi que eles davam a oportunidade de alunos que ainda não haviam 
tido experiência com a Educação Física escolar, estar dentro de uma escola 
ministrando aula para os estudantes, e assim aprender na prática o que é ser 
um professor. 
 
Diego: O programa era aquilo que imaginava? Explique. 
 
E10: Sim. Pude ministrar aulas de várias temáticas juntamente com meus 
colegas de classe e com os alunos da escola. Além de fazer parte da equipe 
docente da escola, conhecer melhor como funcionava as aulas de Educação 
Física escolar e também o planejamento por trás delas foi de extrema 
importância. 
 
Diego: Conte alguns momentos positivos e marcantes do PIBID para você 
que ocorreram durante sua atuação na escola em que atuou. 
 
E10: Um dos momentos marcantes foi o projeto de dança da Copa do Mundo 
de 2014 que fizemos com uma turma do ensino fundamental. Foi o nosso 
primeiro trabalho na escola, e no final o resultado foi muito bom. Outro 
momento que me marcou muito foi o Agita Galera, onde foi trabalhado a zumba 
e os ritmos latinos, e todos curtiram muito, pois nunca haviam vivenciado aquilo 
na escola. 
 
Diego: Detalhe alguns momentos negativos e marcantes do PIBID para 
você que ocorreram durante sua atuação na escola em que atuou. 
 
E10: Não me recordo de muitos momentos negativos, tivemos apenas alguns 
projetos que estavam em mente para serem trabalhados e que infelizmente 
não conseguimos colocar em prática. 
 
Diego: Qual era a sua opinião sobre a atuação de docentes da Educação 
Física (tanto em condições, quanto em qualidade) nas escolas estaduais 
antes de participar do PIBID? Qual é a sua opinião sobre a atuação de 
docentes da Educação Física nas escolas estaduais (tanto em condições, 
quanto em qualidade) depois de participar do PIBID? 
 
E10: A minha opinião era a que eu tinha na minha escola. Os professores não 
se importavam muito em planejar as aulas, os meninos jogavam futebol e as 
meninas jogavam vôlei. Algumas vezes era passado algum trabalho teórico. As 
condições também não eram das melhores, não havia muitos materiais e os 
próprios alunos não tinham muito interesse em uma aula “diferente”. Agora vejo 
que muitos professores querem e conseguem fazer aulas diversificadas, 
trabalhando muitos conteúdos, mesmo com condições precárias. Mas também 
tem aqueles que continuam acomodados e desinteressados em dar uma boa 
aula de Educação Física para seus alunos. 
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Diego: O que mais gostou e menos gostou de ter participado do PIBID? 
 
E10: O que mais gostei no PIBID foi que perdi o "medo" de ministrar aulas, 
gostei de me sentir professora, gostei de toda a equipe de docentes e 
coordenadores do projeto, gostei de toda a experiência vivida. Não gostei de 
algumas atitudes desrespeitosas por parte de alguns alunos da escola com a 
professora supervisora. 
 
Diego: De alguma forma ter participado do PIBID influenciou 
positivamente ou negativamente a sua escolha por dar aulas ou não na 
Educação Básica? 
 
E10: Me influenciou positivamente, pois graças ao PIBID, eu pude conhecer 
melhor a Educação Física escolar e como ser professora. Com isso, ingressei 
na escola como professora na educação infantil, já tendo uma ideia de como 
seria atuar nesta área. 
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APÊNDICE 7 

 

 

 

 

Gráfico 1: Ganhos mensais dos egressos. 

 

 

 

Gráfico 2: Ganhos mensais das famílias dos egressos. 
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Gráfico 3: Demonstrativo do grau de escolaridade das mães dos egressos. 
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APÊNDICE 8 

 

 Slides apresentados na defesa do título em 07 de março de 2018 e que 

resumem cada ponto da apresentação. 
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