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RESUMO 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) foi instituído a 
partir da Portaria Normativa nº 38, de 12 de dezembro de 2007, com o intuito de 
fomentar a iniciação à docência de estudantes de licenciatura plena das instituições 
federais de educação superior, para atuarem na educação básica pública. Ademais, 
o programa tem como foco a melhoria das instituições de ensino e do próprio 
processo de ensino e aprendizagem, através de investimentos em infraestrutura, 
formação, valorização e contratação de profissionais docentes e desenvolvimento e 
aplicação de metodologias. Embora o PIBID não se enquadre como uma política 
pública para o ensino básico do país sua relevância enquanto programa educacional  
vem sendo bastante investigada. Desta forma, a partir de uma revisão de literatura, 
o objetivo do presente trabalho é analisar e refletir acerca do PIBID enquanto 
programa educacional e suas contribuições para a formação docente e 
aprendizagem nas escolas públicas. As políticas educacionais não são recentes e 
estão diretamente ligadas aos contextos históricos, sociais e políticos de cada 
momento histórico do país. Só a partir da promulgação da nova constituição, em 
1988, que a educação brasileira, através da LDB, baseou-se em princípios de direito 
universal. Visando garantir a universalização da educação básica e eixos temáticos 
como: democratização, qualidade, inclusão, igualdade, diversidade, valorização dos 
profissionais da educação e o financiamento da educação, constituindo-se em um 
marco histórico para a educação brasileira na contemporaneidade, foi aprovada em 
2014 o Plano Nacional de Educação. Contudo, recentemente, para atender a 
coerência mercadológica neoliberal, com efeito de lei, foi imposta a Medida 
Provisória 746/2016. Mesmo apesar desta, o PIBID foi mantido e tem se tornado 
uma das mais importantes políticas de formação docente, uma vez que amplia e 
estreita os laços entre Universidade e escolas da Rede Pública de Ensino. Ademais, 
as atividades realizadas tem oportunizado aos licenciandos um aprofundamento 
teórico, bem como o desenvolvimento de novos métodos inovadores. Seguindo esta 
orientação, o PIBID Educação Física-CAV/UFPE tem desenvolvido seu trabalho 
pedagógico desde 2014 nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino e vem 
apresentando ricas contribuições tanto na Formação Acadêmica como nas 
aprendizagens escolares. 
 
Palavras-chave: Política pública. Política educacional. PIBID. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The Institutional Program for the Initiation to Teaching (PIBID) was instituted based 
on Normative Ordinance No. 38, of December 12, 2007, with the purpose of 
encouraging the teaching of full undergraduate students from federal institutions of 
higher education to act in public basic education. In addition, the program focuses on 
the improvement of educational institutions and the teaching and learning process 
itself, through investments in infrastructure, training, valuation and hiring of teaching 
professionals and development and application of methodologies. Although the 
PIBID does not fit as a public policy for the basic education of the country its 
relevance as an educational program has been much investigated. Thus, based on a 
literature review, the objective of the present work is to analyze and reflect on PIBID 
as an educational program and its contributions to teacher education and learning in 
public schools. The educational policies are not recent and are directly linked to the 
historical, social and political contexts of each historical moment of the country. It was 
only after the promulgation of the new constitution in 1988 that Brazilian education, 
through the LDB, was based on principles of universal law. Aiming to ensure the 
universalization of basic education and thematic axes such as: democratization, 
quality, inclusion, equality, diversity, valuation of education professionals and the 
financing of education, constituting a historical landmark for Brazilian education in 
contemporary times, was approved in 2014 the National Education Plan. However, 
recently, to comply with neoliberal market coherence, with effect of law, Provisional 
Measure 746/2016 was imposed. Even in spite of this, the PIBID has been 
maintained and has become one of the most important policies of teacher education, 
since it broadens and narrows the bonds between University and schools of the 
Public Network of Teaching. In addition, the activities carried out have enabled the 
undergraduate students to gain a theoretical understanding as well as the 
development of new innovative methods. Following this orientation, the PIBID 
Physical Education-CAV/UFPE has been developing its pedagogical work since 2014 
in the schools of the State Public School Network and has been presenting rich 
contributions both in Academic Training and in school learning. 
 

Keywords: Public policy. Educational policy. PIBID. 
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1 INTRODUÇÃO 

     

O PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) é um 

programa desenvolvido através da parceria Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) Instituições Públicas de Ensino 

Superior/Secretarias Estaduais e Municipais de Educação/Escolas da Rede Pública 

de Ensino para qualificação da formação de professores. O Programa possibilita a 

inserção sistemática e acompanhada dos acadêmicos das diversas áreas do 

conhecimento em atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da educação 

básica contribuindo desta forma para a sua Formação Acadêmico-Profissional 

(CAPES, 2013).  

           O programa tem como foco a melhoria das instituições de ensino e do próprio 

processo de ensino e aprendizagem, através de investimentos em infraestrutura, 

formação, valorização e contratação de profissionais docentes, desenvolvimentos e 

aplicação de metodologias. É pautado na oferta de bolsas de auxílio em cinco 

modalidades, sendo elas: Iniciação à Docência; Supervisão; Coordenação de Área; 

Coordenação de Área de Gestão de processos educacionais e Coordenação 

Institucional (CAPES, 2013). Diante, disto, tem se apresentado como uma rica 

contribuição para o percurso formativo na formação docente, pelo estreitamento dos 

laços entre univerdades e escolas da Rede Pública de Ensino, e qualificação da 

aprendizagem em nível escolar. 

              O PIBID tem se configurado como um importante passo na busca pela 

institucionalização do programa e transformação da política de governo em política 

de Estado. Neste sentido, houve uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), sendo adicionados no artigo Art. 62 os incisos §4 e §5:  

 

              “§ 4º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios adotarão 

mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de 

docentes em nível superior para atuar na educação básica pública. 

              § 5o A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão a 

formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública 

mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a 

estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena, nas 

instituições de educação superior.” 
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           Sendo assim, o objetivo do trabalho é analisar e refletir acerca do PIBID 

enquanto programa educacional e suas contribuições para a formação docente e 

aprendizagem nas escolas da Rede Pública de Ensino. Desta forma, o trabalho foi 

dividido em duas partes. A primeira consiste em abordar as características e origem 

das políticas públicas, as políticas públicas no Brasil e as políticas educacionais no 

país. Já a segunda parte, analisará o papel do PIBID para a educação. O 

questionamento é se o PIBID pode garantir qualificação na formação de professores 

e na aprendizagem escolar.  

O trabalho trata-se de uma revisão de literatura a qual consistiu do processo 

de levantamento e análise do que já foi publicado sobre o tema e o problema de 

pesquisa escolhido (MARCONI; LAKATOS, 2001). 
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2 CARACTERÍSTICAS E ORIGEM DAS POLÍTICAS PÚBLICAS/POLÍTICAS 

SOCIAIS 

 

               Para melhor compreensão deste trabalho, precisamos inicialmente 

entender o que é uma política pública. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra 

política significa um sistema de regras respeitantes á direção dos negócios públicos. 

Já a palavra pública significa que pertence ou relativo ao povo, que serve para o uso 

de todos, que todos têm direito comum. (FERREIRA, 2009). 

 Segundo Teixeira (2002, p. 2) ”políticas públicas são ações tomadas pelo 

poder público, atendendo demandas da sociedade como um todo ou esferas 

específicas”. O Estado “formula leis, programas, linhas de financiamento que 

orientarão ações que envolvem a aplicação do recurso público”. Para Azevedo 

(2004), as políticas públicas são praticadas e caracterizadas de acordo com a 

sociedade e o meio em que estão inseridas, sendo compostas por valores e 

símbolos de uma realidade específica.  

   

[...] pode-se afirmar que um setor ou uma política pública para um 
setor constitui-se a partir de uma questão que se torna socialmente 
problematizada. A partir de um problema que passa a ser discutido 
amplamente pela sociedade, exigindo a atuação do Estado 
(AZEVEDO, 1997, p.61). 

   

          É preciso entender também que as políticas públicas não são estáticas, e sim 

processos contínuos que acontecem desde sua implementação até a avaliação e 

acompanhamento da eficácia dos resultados. Ademais, elas se expressam a partir 

das relações existentes entre o poder publico e atores da sociedade civil, tornando-

se extremamente complexas, pois envolvem diversos atores da sociedade com 

diferentes interesses e diferentes projetos de homem e de sociedade. Estas surgem 

muitas vezes a partir da correlação de forças de diferentes entes, como partidos 

políticos, sindicatos, empresários e sociedades civis com a finalidade de resolver 

seus conflitos e atender seus interesses. Por fim, para sua elaboração elas devem 

ser criadas a partir de debates abertos ao público e em espaços públicos e não por 

trás dos bastidores em gabinetes fechados como ocorre muitas vezes. (TEIXEIRA, 

2002).  
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            As políticas públicas entendidas como ações sociais amplas resolutivas têm 

suas raízes na primeira fase da revolução industrial ocorrida por volta do final do 

século XVIII e inicio do século XIX na Inglaterra. Antes disso, toda produção 

acontecia nas residências dos próprios camponeses e toda família participava do 

processo de produção. Contudo, a partir do momento da criação e expansão de 

teares mecânicos, em substituição dos teares manuais, e das máquinas o trabalho 

passou a acontecer nas manufaturas e fábricas. Isso fez com que as pessoas 

se tornassem alienadas (ao trabalho) e escravas da produção. Uma vez que 

passavam todo o seu tempo operando as máquinas, não tinham se quer tempo para 

pensar ou mesmo questionar sobre as péssimas condições de trabalho que eram 

submetidas (SAVIANI, 2007).  

 E foi justamente, a partir dessas dificuldades enfrentadas pela classe 

operária que alguns movimentos começaram a ganhar força como foi o caso do 

ludismo e o cartismo. Os ludistas, também conhecidos como quebradores de 

máquinas, eram pessoas contra a mecanização do trabalho e que andavam 

armados, destruindo fábricas e quebrando máquinas, pois atribuíam às máquinas a 

condição precária e exaustiva que viviam. Já os cartistas, movimento subsequente 

ao ludismo, tinha o propósito de lutar por maior participação operária na política. Ao 

contrario dos ludistas, estes entendiam que a organização dos trabalhadores era um 

fator primordial para se contrapor ao poder da burguesia e a exploração do trabalho  

para melhoria das condições de produção da vida. 

Enfim, as políticas sociais têm suas raízes nos movimentos populares 

do século XIX, voltadas aos conflitos surgidos entre capital e trabalho, 

no desenvolvimento das primeiras revoluções industriais (HÖFLING, 2001). 

 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS/POLÍTICAS SOCIAIS NO BRASIL 

 

           Buscando entender como são formuladas as políticas públicas hoje no Brasil, 

é necessário que nos reportarmos a sua gênese. O período de 1920 a 1980 foi 

marcado por grandes transformações no que diz respeito ao funcionamento do 

Estado, a constituição do setor econômico-produtivo do país e a estruturação da teia 

social brasileira. Neste período, o Estado era caracterizado como conservador, 

centralizador e autoritário. No tocante à economia, o país vivia um momento 
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desenvolvimentista que consistia de automação da produção 

(processos automáticos, baseados na microeletrônica e na informática) e da 

financeirização das relações econômicas (venda de dinheiro pelos bancos). E 

quanto à organização social, a maior parte da população, que se concentrava no 

campo, passou a migrar para cidade, configurando-se um incremento na 

urbanização (BACELAR, 2003). 

 Nessa lógica, a função do Estado e das políticas públicas destinava-se 

apenas a promoção, ao fortalecimento e ao desenvolvimento industrial do país, não 

se preocupando com o bem-estar social da população. À medida que o Estado tem 

como finalidade precípua somente o crescimento e o desenvolvimento da economia, 

este acaba perdendo seu caráter de regulador e protetor. Sendo assim, fica evidente 

a forma como as políticas públicas aconteceram no Brasil, na maioria das vezes de 

cima para baixo, ou seja, dentro dos gabinetes, desconsiderando a participação 

popular, extremamente onerosa, por conta da corrupção, e sem impactos 

significativos. 

 Neste período de início das políticas liberalizantes do mercado, que 

advogam a não intervenção do Estado nas relações econômicas e a reinversão da 

prioridade de investimentos públicos das áreas sociais para as áreas produtivas, 

acarretam, por consequência, um forte impacto sobre as políticas educacionais 

(HÖFLING, 2001). 

. 

2.2 POLITICAS/PROGRAMAS EDUCACIONAIS NO BRASIL  

 

         Políticas educacionais estão diretamente ligadas às 

estratégias/decisões de governos para com a educação nos diversos espaços de 

construção de saberes no que concerne à construção de instituições de ensino, 

formação de professores, valorização profissional etc. (OLIVEIRA, 2010). 

As políticas educacionais não são recentes e estão diretamente ligadas aos 

contextos históricos, sociais e políticos de cada momento histórico do país. Desta 

forma, faz-se necessário uma breve análise da trajetória da constituição da 

educação no Brasil. De acordo com Souza (2012)  

 

Conhecer melhor as políticas educacionais representa conhecer 
melhor o papel do Estado e as disputas pelo poder no seu interior e 
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para além dele. Ao conhecer melhor o Estado, é possível conhecer 
melhor o direito e suas manifestações positivadas e de luta pela 

consagração de demandas sociais (SOUZA, 2012, p. 20) 
 

É possível considerar que a educação formal no Brasil vigorou a partir de 

regimentos de D.João III que serviriam de base para as ações do governador geral 

do Brasil Tomé de Souza, e com ele a chegada dos padres jesuítas chefiados por 

Manoel da Nóbrega, que tinham a missão de evangelizar e catequizar, e com eles 

vieram também os primeiros métodos pedagógicos. Inicialmente, os jesuítas 

fundaram o Colégio de Instrução Elementar onde desenvolviam duas metodologias 

de ensino, a primeira catequizar os povos indígenas, voltada para leitura, escrita e 

pouca ou quase nenhuma operação. E o outro método destinava-se aos filhos dos 

colonos baseado no ensino mais culto. (SAVIANI, 2012). 

Todo o processo de ensino jesuítico foi caracterizado pela ausência de 

reflexões e pensamento critico, com o intuito apenas de atender aos interesses da 

coroa portuguesa. Com a expulsão dos padres jesuítas do Brasil, em 1759, a 

educação brasileira praticamente estagnou. Ao partirem, deixaram apenas 17 

escolas de primeiras letras. Só em 1807, com a chegada da família real, começaram 

os investimentos nos cursos técnicos e a fundação de escolas superiores. O ensino 

primário e médio não tiveram grandes avanços. Em 1822 com a Independência, 

surgem os primeiros indícios da escola enquanto instituição. Somente, em 1824, 

com a primeira Constituição, que é mencionado o ensino primário gratuito para todos 

os cidadãos e a criação de colégios e Universidades. Contudo, não garantia a todos 

os brasileiros o acesso à educação primária, posto que negros e escravos 

alforriados não eram considerados cidadãos. A primeira constituição republicana, de 

1891, representou um retrocesso em relação ao direito à educação, pois não mais 

garantia o livre e gratuito acesso ao ensino. 

           Só a partir de 1930, com a criação do Ministério da Educação e Saúde é que 

a educação, enquanto instituição passa a ganhar espaço. Com a constituição de 

1934, pela primeira vez na história do país, a educação é considerada direito de 

todos e promovida pelo poder público e pela família. No período do Estado Novo, 

surgem avanços como valorização do ensino profissionalizante, campanha nacional 

de alfabetização etc. (SAVIANI, 2012). 

Durante o regime militar (1964-1985), houve uma expansão/ampliação no 

ensino privado superior, e pensando na possibilidade de reduzir o quantitativo de 
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estudantes aprovados devido a falta de vagas nas Universidades públicas, criou-se 

o exame de vestibular obrigatório. Após a ditadura militar, educadores de diversas 

áreas do conhecimento passaram a discutir e dar ao ensino um caráter especial, 

pensando de maneira ampla e democrática. 

Só a partir da promulgação da nova constituição, em 1988, que a educação 

brasileira, através da LDB, é baseada nos princípios de direito universal. A educação 

para todos, com ensino fundamental e médio obrigatório e gratuito, com gestão 

democrática do ensino público e progressiva autonomia pedagógica e administrativa 

das unidades escolares, foi aprovada apenas pela Lei 9.394/96. 

 

 

2.3 POLITICAS/PROGRAMAS EDUCACIONAIS BRASILEIRAS NOS DIAS ATUAIS 

 

A escola que ainda vigora lugar onde o conhecimento científico é apreendido 

por todos de forma sistematizada e garantida em condições mínimas pelo Estado, é 

uma experiência educacional que tem suas raízes no final do século XIX. Esta 

escola fragmentada, centralizadora e descontextualizada é fruto do período em que 

o capitalismo crescia de forma acelerada através da revolução industrial/tecnológica 

desenfreada. Desta forma, a escola/educação visava à padronização do 

conhecimento técnico e o controle ideológico das massas trabalhadoras. Sendo 

assim, a educação nos tempos atuais se efetiva em meio a uma grande contradição: 

ser espaço de reprodução de técnicas e controle da classe trabalhadora e por outro 

lado espaço de construção e superação (OLIVEIRA, 2010). 

Com relação à formação docente, após manter um silêncio de anos, a política 

educacional brasileira viveu um momento de debates com a construção da LDB/96.  

Destaca-se também neste período a preocupação de se levar em consideração 

fatores como investimentos financeiros na educação, pois sem estes, concluíram 

que possivelmente toda a discussão resultaria na reprodução de erros ocorridos no 

passado (PEREIRA, 1999). 

Ainda apoiado nas lutas políticas daquele momento histórico pela valorização 

da educação no país, o último parecer emitido pelos conselheiros do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) no 115/99, com relação ao papel das instituições de 

ensino responsáveis pela formação acadêmica, apresenta avanços quando define 

que estes devem ser:  
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(...) centros formadores, disseminadores, sistematizadores e produtores do 
conhecimento referente ao processo de ensino e de aprendizagem e à 
educação escolar como um todo, destinados a promover a formação geral do 

futuro professor da educação básica (CONSELHO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO-CNE, 1999) 

 

Visando garantir a universalização da educação básica e eixos temáticos 

como: democratização, qualidade, inclusão, igualdade, diversidade, valorização dos 

profissionais da educação e o financiamento da educação, constituindo-se em um 

marco histórico para a educação brasileira na contemporaneidade, foi aprovada em 

2014 a Lei n. 13005 a qual promulgou o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-

2024).  

Com relação especificamente ao financiamento da educação, a meta 
é ampliar a percentagem de aplicação do Produto Interno Bruto – 
PIB, para 10%, bem como implementar a Lei 12.858/2013 que 
destina 75% dos royalties do petróleo e 50% do Fundo Social do Pré-
Sal para a educação (FILIPE et al., 2015, p. 58).  
 
 

Contudo, recentemente, onde se preconiza que o Estado é responsável 

apenas por normas gerais e o mercado deve promover a regulação do capital e do 

trabalho, isto é, onde menos Estado e mais mercado é a máxima e em defesa 

da coerência mercadológica neoliberal, com efeito de lei, foi imposta sem ampla 

consulta a Medida Provisória 746/2016. A Medida institui retrocessos ao PNE e 

estabelece empobrecimento cultural e educacional do currículo escolar e mudanças 

capazes de aprofundar as desigualdades sociais e o abismo entre as escolas para 

os ricos e para os pobres (AMORIM et al., 2016). 
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3 PIBID ENQUANTO PROGRAMA EDUCACIONAL 

  

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID é um 

programa de incentivo e valorização do magistério e de aprimoramento do processo 

de formação de docentes para a educação básica, vinculado a Diretoria de 

Educação Básica Presencial – DEB – da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES. 

          O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência/PIBID foi instituído 

a partir da Portaria Normativa nº 38, de 12 de dezembro de 2007, com o intuito de 

fomentar a iniciação à docência de estudantes de licenciatura plena das instituições 

federais de educação superior, para atuarem na educação básica pública 

(TANCREDI, 2013).  

Inicialmente, o programa visava apenas suprir as necessidades decorrentes 

da precariedade de algumas áreas especificas do ensino médio. Posteriormente, 

com a criação de novas políticas públicas que vieram fomentar e valorizar o 

magistério, o programa foi ampliado para atender toda educação básica.                                                  

Uma das metas traçadas para o PIBID é a de garantir ao acadêmico uma formação 

embasada nas práticas formativas inovadoras e que visem à construção e 

socialização de saberes, além de também possibilitar a compreensão de seu próprio 

processo de aprendizagem. (TANCREDI, 2013). 

           Mesmo apesar da Medida Provisória 746/2016, o PIBID foi mantido e tem se 

tornado uma das mais importantes políticas de formação docente, uma vez que 

amplia e estreita os laços entre Universidade e escolas, levando em consideração o 

cotidiano escolar, a reflexão da prática e o confronto desses saberes, com o 

conhecimento cientifico. Desta forma proporcionando aos acadêmicos uma formação 

profissional sólida no que concerne aos conhecimentos científicos, pedagógicos e 

técnicos (TANCREDI, 2013). 

 

Além de se constituir um potencial formador de novos professores 
capacitados e preparados para o mercado de trabalho, o PIBID 
oferece a oportunidade de alunos de escolas públicas almejarem uma 
educação com maior qualidade, alimentando perspectivas de um 
futuro diferente daquele vivido muitas vezes por seus pais e avós, 
herdeiros de uma escola pública desigual, contraditória e marcada 



19 
 

 

por inúmeras deficiências, incluindo a qualidade da formação do 
corpo docente (NEITZEL, 2013, p. 107).  
 
 

            Desta forma, o PIBID vai de encontro com a pseudobusca da eficiência 

educativa tão propalada pelas recentes Medidas defendidas e impostas tanto pelo 

atual governo como por seu antecessor. Estas, na realidade, representam o 

abandono da preocupação com a igualdade em pelo menos duas direções: a 

primeira é a que estabelece uma cisão entre a inclusão na escola e o direito do 

cidadão ao conhecimento socialmente construído e a outra se dá ao sepultar o 

conceito de escola pública como espaço de integração e universalidade (FREITAS, 

2012). 

 
As escolas são um patrimônio nacional público que, se for apropriado 
pela iniciativa privada, põe em risco a própria noção de democracia. 
Somente um espaço público pode lidar com a formação da juventude 
de forma a atender aos interesses nacionais (FREITAS, 2012, p. 
396). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

             O PIBID enquanto programa educacional tem apresentado grandes 

inovações aos cursos de licenciaturas no que concerne a garantia aos acadêmicos 

da inserção nas escolas da Rede Pública de Ensino. Com isso, observa-se que o 

projeto fortalece o elo entre a universidade e escolas. As atividades realizadas 

oportunizam aos licenciandos um aprofundamento teórico, bem como propicia aos 

docentes a construção da identidade profissional e o desenvolvimento de novos 

métodos inovadores. Dentre tantas outras contribuições, destaca-se também que o 

projeto traz grande apoio para formação inicial e continuada de futuros professores e 

professores supervisores.   

A alteração na LDB sem duvidas representou um passo muito importante na 

busca da institucionalização do programa e em sua transformação em política de 

Estado, garantindo o fortalecimento e o compromisso com uma educação mais 

igualitária e de qualidade. De acordo com Libâneo: 

 
O papel da escola é prover aos alunos a apropriação da cultura e da 
ciência acumuladas historicamente, como condição para seu 
desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral, e torná-los aptos à 
reorganização crítica de tal cultura. Nessa condição, a escola é uma 
das mais importantes instâncias de democratização social e de 
promoção da inclusão social, desde que atenda à sua tarefa básica: a 

atividade de aprendizagem dos alunos (LIBÂNEO, 2012, p. 25). 
 

            Seguindo esta orientação o PIBID Educação Física-CAV/UFPE desenvolve 

seu trabalho pedagógico desde 2014 nas escolas da Rede Pública Estadual de 

Ensino nos municípios de Vitória de Santo Antão e Glória do Goitá/PE. Ele vem 

apresentando ricas contribuições tanto na Formação Acadêmica como nas 

aprendizagens escolares. O envolvimento no cotidiano escolar, simultâneo a 

teorização e reflexão das vivências, o confronto com referências da literatura 

especializada e o pesquisar sobre temas relevantes da realidade escolar e da 

Educação Física, possibilitaram uma Formação Acadêmico/Profissional consistente 

do ponto de vista científico, técnico, pedagógico e ético. 

No âmbito do ensino, pesquisa e extensão o trabalho pedagógico possibilitou: 

estudos crítico-reflexivo a partir dos pressupostos histórico-sociais, teórico-

metodológicos e epistemológicos; estruturação coletiva do planejamento; seleção 
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dos conteúdos e procedimentos metodológicos e avaliativos; construção e 

realização de oficinas pedagógicas; ampliação do tempo pedagógico; socialização 

dos saberes produzidos na Universidade;  participação nos projetos desenvolvidos 

pelas escolas; destacam-se também as produções acadêmicas como: apresentação 

de trabalhos acadêmicos e resumos em congressos científicos e trabalho de 

conclusão de curso baseadas nas experiências do PIBID; e realização de 

intervenções educativas, oficinas, palestras, exposições, festivais que envolveram a 

participação dos escolares e comunidades circunvizinhas.  

Já para os escolares, estes puderam participar de aulas e oficinas dinâmicas, 

diferenciadas e críticas que buscaram transformar o processo de ensino em 

momentos educativos, além de produtivo e prazeroso, mas com trato dos 

conhecimentos/saberes da cultura corporal. Acreditamos que, de fato, após a 

experiência houve alteração no cenário da Educação Física no chão da escola. 

Devido às aulas apresentarem um caráter científico-pedagógico, onde os conteúdos 

foram aprofundados e constantemente relacionados aos seus diversos 

determinantes e contextualizados às reais necessidades e anseios dos escolares, 

foi observado ampliação dos saberes e nas capacidades reflexivas e dialógicas. 

Ainda, nas ações foi incentivado que os jovens em idade escolar discutissem e 

refletissem sobre o acesso à formação superior pública. A descrição de todas as 

atividades desenvolvidas no PIBID encontra-se no site do Coletivo de Reflexão-

Ação em Educação/Educação Física (CORE). 

Segundo Freitas (1995), a escola deve formar jovens críticos e não reféns da 

sociedade de consumo, tendo o trabalho como princípio educativo, onde os 

escolares possam planejar, organizar, construir e vivenciar coletivamente o trabalho 

pedagógico e as experiências as quais devem possibilitar aprendizagens sociais e 

uma formação humana plena, articulando ciências, tecnologia, cultura e trabalho. 

Seguindo o mesmo raciocínio, Pistrak (2011) coloca que a escola/educação é um 

dos principais instrumentos para a formação nos alunos de uma consciência sobre 

sua realidade e sua classe. Ainda segundo o autor, os conteúdos de ensino 

oferecidos às novas gerações teriam o papel de armar a criança para a construção 

de uma nova ordem, com novos conhecimentos e concepções sobre a sociedade e 

sobre as lutas travadas pela humanidade no passado e no presente (PISTRAK, 

2011). 
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