
11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

[Digite texto] 

 

1 

ÁREA TEMÁTICA:  
 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( X )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 

 

TEORIA E PRÁTICA NA FORMAÇÃO DOCENTE: REFLEXÕES SOBRE O                                
PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA DA UEPG 

 
OLIVEIRA, Edilson de

1
 

PEREIRA, Marcela Caroline
2
 

FREITAS JR,  Miguel Archanjo de
3
 

 
 

RESUMO: O presente estudo tem por objetivo apresentar a importância de experiências práticas 
dentro da escola durante a formação docente. Trata-se de um estudo de caso, do curso de 
Licenciatura em Educação Física, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) através do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). De acordo com Betti & Betti (1996) 
o conhecimento flui da teoria para a prática, momento em que o futuro profissional é 
instrumentalizado para poder agir. Entretanto, o Ministério da Educação (MEC) alerta para a 
necessidade de haver coerência total entre o que se aprende na universidade e o que se espera do 
futuro professor. Um dos problemas observados durante o estudo foi à fragilidade das disciplinas de 
estágio curricular obrigatório, que durante muito tempo foi considerada a única disciplina responsável 
em possibilitar vivências no âmbito escolar. O PIBID apresenta-se hoje como uma oportunidade para 
o acadêmico adquirir esta experiência, o programa tem como metodologia de trabalho o 
“planejamento, ação, reflexão e ação”, desta forma contribui para a formação de um profissional 
reflexivo, preparado para agir em diferentes situações. A partir dos problemas encontrados na prática, 
é feita uma “teorização da prática”, adaptando assim teorias e métodos para apropriá-los a aquele 
ambiente, contexto e situação. Conclui-se assim, que durante a formação docente é essencial que o 
acadêmico vivencie a realidade escolar, sendo assim é necessário à busca dos mesmos por 
programas de extensão que forneçam esse tipo de experiência. Para que se tornem profissionais 
qualificados e preparados para as situações inusitadas que serão encontradas no ambiente escolar. 
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Introdução 
 

O presente estudo vem sendo desenvolvido com o intuito de compreender o papel da 
universidade na formação de docentes e o papel dos acadêmicos nesse processo de ensino e 
aprendizagem. Após a década de 80, período em que a ditadura militar perde poder e o Brasil 
tornava-se um país democrático, diversas áreas do conhecimento passaram por visíveis 
transformações. Na educação física iniciou-se uma grande discussão sobre o real objetivo da 
disciplina no âmbito escolar e foi realizada uma reforma no currículo das universidades.  

Com esta reforma o método tradicional-esportivo dá lugar ao método científico, este da uma 
ênfase maior a teoria, com isso a pratica é de certa forma desvalorizada. Podemos observar este 
fator, quando analisamos o regulamento geral das disciplinas de estágio supervisionado da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), onde encontramos o problema central deste estudo, 
a incapacidade de obter uma experiência docente em tão pouco tempo dentro da realidade escolar. 
Onde o estagio supervisionado deveria ser o eixo central do currículo do futuro professor e a prática 
seria o eixo central do estágio, dando subsídios para a formação de um profissional critico – reflexivo.  

 
 
Objetivos 

 
Em virtude destes fatores o presente estudo tem por objetivo apresentar a importância de 

experiências práticas dentro das escolas durante a formação docente para uma maior compreensão 
da realidade escolar.  Avaliar a relação entre a teoria e a prática durante a formação acadêmica, 
tendo como base o estágio supervisionado. Apresentar o Programa Institucional de Iniciação a 
Docência (PIBID) como um modelo de programa de extensão, que a partir de suas vivências contribui 
significativamente para uma formação diferenciada. 

 
 

Metodologia 
 
Como metodologia, realizou-se um estudo de caso do curso de Licenciatura em Educação 

Física da UEPG, mais precisamente sobre o PIBID Educação Física. A sustentação teórica do estudo 
vem de uma analise bibliográfica no trabalho de autores como Darido (1995), Betti e Betti (1996) e 
Carvalho (2001), além das Leis de Diretrizes e Bases (LDB) e um Relatório Geral da Gestão 2009-
2011, divulgado pela capes.  

Os dados obtidos através desse relatório serviram de base para uma avaliação do 
Subprojeto PIBID Educação Física, verificando se as atividades realizadas e as metodologias 
utilizadas contribuíram para uma melhora na formação dos acadêmicos envolvidos com o programa. 

 
 

Resultados 
 
A discussão “teoria x prática” esta presente em estudos de diversos autores que abordam a 

temática educação, porém não há um consenso quanto a melhor forma de formação. A academia se 
divide entre a valorização teórica, vigente desde a reforma curricular, por outro lado estão os 
defensores de que a formação docente deve ser integrada, teoria e prática lado a lado.  

Porém trabalhar com metodologias que valorizam as vivências práticas durante a formação 
docente não é algo simples. Não basta que em sua formação, o futuro professor possua uma rica 
vivência prática que tenha fim em si própria, pois desta forma possivelmente após formado este 
professor aplicará simplesmente a prática pela prática.  

Para evitar esse tipo de atitudes, a instituições de ensino superior (IES) devem sim investir 
em uma rica vivência dos acadêmicos no âmbito escolas, porém esta vivência deve ir além da prática 
e buscar nas literaturas argumentos para compreender e analisar tais experiências, tornando-se 
então segundo Betti e Betti (1996) profissionais críticos e reflexivos.  
 
 
Disciplinas de estagio 

 
Quando falamos na relação teoria- pratica na formação Docente do curso Educação Física 

em Licenciatura não podemos deixar de lado a questão do estagio supervisionado. O manual de 
orientação para o estágio curricular supervisionado na educação básica (2011), do curso de 
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Educação Física em Licenciatura da UEPG, em seu Regulamento Geral de Estágios Curriculares 
ressalta que um dos seus objetivos é propiciar condições para aquisição de maiores conhecimentos e 
experiências no campo profissional e permitir o desenvolvimento de habilidades técnico-científica, 
visando à melhor qualificação do futuro profissional. 

De acordo com a Resolução CEPE Nº 056 de 24/03/2009, a carga horária do estágio 
obrigatório é dividida em: turmas da educação infantil, turmas dos anos iniciais do ensino 
fundamental, EJA - ensino fundamental, e no desenvolvimento de projetos alternativos (escolas 
especializadas e projetos especiais), totalizando a carga horária de 136 horas de estágio apenas no 
3º e 4º ano. 

 Deparando com objetivo do estágio imposto pelo Regulamento da UEPG e relacionando com 
a carga horária estipulada pelo mesmo, observa-se há incapacidade de obter uma experiência 
docente em tão pouco tempo dentro da escola. 

Cada escola tem um contexto próprio e o aluno- professor não deve teorizar aquela vivencia 
como certa, mas sim reconstruir a prática de forma criativa e inovadora para vários contextos. 
Descobrindo o universo escolar e os problemas que acontecem desde as aulas aplicadas até 
problemas da parte pedagógica. Para este processo é necessário que haja uma experiência 
significativa, onde vivenciamos a realidade escolar em um período maior de tempo.  

Precisa-se sim, considerar as disciplinas básicas tendo um embasamento teórico, mas o 
aluno- professor precisaria ter contato mais cedo ou maior com a escola, como salienta Carvalho: 

 
Inúmeros trabalhos sobre formação de professores têm insistentemente 
mostrado a gravidade de uma carência no domínio dos saberes conceituais 
da matéria a ser ensinada, o que transforma o professor em um transmissor 
mecânico dos conteúdos do livro-texto. (CARVALHO, 2001, p.115). 

 
Nesta citação vemos que saber a matéria a ser ensinada e saber aplicar esta matéria tem 

uma diferença que é o saber e o saber fazer que possamos adquirir com uma grande experiência da 
realidade escolar, vivendo estes processos e crescendo com cada contexto dentro da escola. 

 
 

O que é o PIBID? 
 
Utilizamos neste estudo como um exemplo de projeto a ser seguido o PIBID (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) foi desenvolvido pela CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) com o objetivo de valorizar o magistério e de 
aprimorar o processo de formação de docentes para a educação básica. Quando foi criado em 2007, 
o PIBID continha projetos apenas nas disciplinas de física, química, biologia e matemática, porém 
como o programa apresentou bons resultados observou-se a possibilidade de estendê-lo para todos 
os cursos de licenciatura. 

O PIBID diferencia-se de qualquer outro tipo de programa, pois fornece aos bolsistas um 
leque de oportunidades, tanto para a atuação dentro dos colégios, como em programas sociais e no 
desenvolvimento de pesquisas. É de extrema importância deixar bem claro que o PIBID não é um 
estágio, em seu relatório final da gestão 2009-2011 a CAPES reforça esta ideia. 

 
O Pibid se diferencia do estágio supervisionado por ser uma proposta 
extracurricular, com carga horária maior que a estabelecida pelo Conselho 
Nacional de Educação -CNE para o estágio e por acolher bolsistas desde o 
primeiro semestre letivo, se assim definirem as IES em seu projeto. A 
inserção no cotidiano das escolas deve ser orgânica e não de caráter de 
observação, como muitas vezes acontece no estágio. A vivência de 
múltiplos aspectos pedagógicos das escolas é essencial ao bolsista.” 
(CAPES RELATÓRIO DE GESTÃO 2009-2011, 2012, p.30) 

 
Desta forma observamos que o PIBID é um programa diferenciado devido a sua metodologia 

de trabalho, visando à formação de professores atentos as facetas do cotidiano escolar e que tenha a 
competência de identifica-las e pesquisa-las a fim de inovar a educação básica. Mas, sem esquecer-
se do dialogo e do trabalho coletivo, que é fundamental para cumprir com esta responsabilidade 
social que o Professional docente exerce. 
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Metodologias adotadas pelo PIBID Educação Física – UEPG 
 
O subprojeto PIBID Educação Física da UEPG atua efetivamente no Colégio Estadual 

General Osório (CEGO), para levar os conteúdos até os alunos utiliza-se a método de “planejamento, 
ação, reflexão e ação”, isto é, são realizadas reuniões de planejamento de aula, onde os acadêmicos 
junto com a professora supervisora do projeto discutem e definem os conteúdos a serem trabalhados 
nas aulas. Então os alunos aplicam os conteúdos planejados, de forma que todos possam participar 
efetivamente desta aplicação. Após cada aula é feito um “feedback” sobre como os alunos se 
comportaram e de que forma as atividades poderiam ser melhoradas, na próxima aula é realizada 
uma nova ação e posteriormente outra reflexão e ação. Trabalhar desta maneira contribui para a 
formação de um profissional reflexivo, que reflete “antes, durante e após a ação de ensinar” (BETTI; 
BETTI, 1996). Refletir sobre os conteúdos é saber responder a perguntas como: “Porque eu apliquei 
este conteúdo”, “Porque utilizei esta abordagem” ou “Porque tomei esta decisão”.  

 Realizando esta “teorização da prática”, adaptam-se as teorias para aquele ambiente, 
contexto e situação. As experiências adquiridas no PIBID vão além da vivência prática no âmbito 
escolar, através destas, são desenvolvidas pesquisas que resultam na construção de resumos, 
oficinas, postagens no blog do grupo, artigos, banners, relatos, que são apresentados nos mais 
diversos eventos. Neste processo é essencial o auxilio do professor orientador, pois é ele que nos 
prepara para estas situações, nos tornando críticos e autônomos para buscar tais soluções. 

 
 

Diversos pontos de vista sobre o PIBID 
 
Em um relatório geral divulgado pela CAPES sobre os efeitos do PIBID nos anos de 2009 a 

2011é possível verificar o aumento considerável nos parâmetros que medem o programa. Em 2009 o 
projeto estava inserido em 43 Instituições de Nível Superior (IES) e em 266 escolas, em 2011 este 
número saltou para 146 IES e 1938 escolas. Segundo um documento atualizado pela CAPES em 
05/10/2012 o PIBID esta presente em 195 IES. A partir destes números torna-se notável o aumento 
no número de instituições e escolas interessadas em participar do programa, visto sua qualidade e 
resultados.  

Durante a gestão 2009-2011 foram colhidos depoimentos das licenciaturas envolvidas, dos 
bolsistas do programa, dos coordenadores de área, dos supervisores e das escolas participantes, 
através de relatórios parciais, com o intuito de analisar o impacto do programa por vários pontos de 
vista. 

Após esta análise, tanto de IES e escolas da educação básica, quanto de acadêmicos, 
supervisores de área e coordenadores, verificamos que o PIBID apresenta-se como um programa 
sólido e completo, pois vem trazendo resultados positivos para todos os envolvidos.  

Segundo este mesmo relatório as metas a serem atingidas em 2012 eram de 45.000 
(quarenta e cinco mil) bolsas concedidas, porém segunda o portal da CAPES atualizado em 
05/10/2012 o programa já ultrapassou esta marca e conta com 49.321 (quarenta e nove mil, trezentas 
e vinte e um) bolsas concedidas. E estima-se que em 2013 e 2014 o programa consiga atingir a 
marca de 100.000 (cem mil) bolsas, vista a qualidade do trabalho realizado pelo PIBID.  

 
 

Conclusões 
 

Concluímos assim com este estudo que apenas a formação “normal” nos bancas das 
universidades não é suficiente para fornecer ao futuro docente as experiências necessárias para a 
atuação no âmbito escolar após sua formação. Verificamos também que a pouca carga horária dos 
estágios supervisionados da UEPG não são capazes de preparar completamente os acadêmicos, 
desta forma torna-se essencial à busca dos mesmos por programas de extensão que forneçam esta 
vivência prática.   

Porém se deve tomar cuidado com a escolha dos programas de extensão, pois eles devem 
cumprir uma série de exigências, a exemplo do PIBID que apresenta-se hoje como um dos melhores 
programas de extensão do pais, este contribui tanto para a formação de um professor com excelência 
e preparado para as adversidades, quanto para a formação de um pesquisador atualizado e 
preocupado com a educação. Alia-se teoria e prática, professor e pesquisador, para formar um 
profissional diferenciado que está de acordo com as novas demandas sociais. 
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