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RESUMO 
 
 

PIBID: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O FUTEBOL DE SANDÁLIAS ¹Luiz Henrique 
²Maria Aparecida Ribeiro ³Laise Medeiros Roque RESUMO Introdução: O Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é uma iniciativa do Ministério da 
Educação (MEC) vinculado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) em parceria com a Universidade de Taubaté e a rede pública de ensino. O objetivo do 
programa é contribuir para a melhoria da qualidade do ensino público ao mesmo tempo em que 
aproxima o estudante de licenciatura ao seu futuro ambiente de trabalho. O presente estudo 
relata as experiências dos bolsistas PIBID em relação aos projetos que foram desenvolvidos 
em uma escola Municipal de Taubaté. Aproveitando o tema Copa do Mundo a escola 
promoveu-se um projeto, onde abrangia todos os alunos. Averiguamos a realidade escolar e 
identificamos que existia um preconceito em relação a gênero nas atividades ligadas a futebol. 
Com isso, surgiu o Projeto “Futebol de Sandálias”. Objetivo: O objetivo do presente estudo é 
incentivar, motivar e despertar o interesse das meninas pela pratica do futebol, propondo 
situações que possam contribuir na introdução de valores relevantes na formação moral e 
social dessas alunas. Metodologia: Participaram desse projeto 20 meninas do 6º e 7º ano, 
atuando duas vezes por semana. No inicio do projeto foi aplicado um questionário com 4 
questões fechadas e 1 aberta, para identificar se as mesmas praticavam e se sentiam algum 
tipo de preconceito com relação ao futebol. Assim foram aplicadas atividades lúdicas 
relacionadas aos fundamentos básicos do futebol, em paralelo foram realizadas mesas 
redondas, para conhecer as opiniões de cada uma com relação a preconceito. No término do 
projeto foi aplicado outro questionário contendo 3 questões fechadas e 2 abertas, para 
diagnosticar a satisfação das alunas. Resultados: Estudando o questionário podemos analisar 
que 100 % das alunas gostaram do projeto, para 90 % a visão mudou com relação a pratica do 
futebol, para 100 % o futebol pode ser praticado por mulheres tanto quanto para homens. Nas 
questões abertas todas pontuaram que o projeto as ajudou na autoconfiança, respeito e 
companheirismo, 30 % ressaltou que tiveram dificuldades no decorrer do projeto, na parte 
pratica e na parte de relacionamento com outras colegas. Considerações finais: Em síntese os 
resultados foram positivos, observamos uma melhora significativa na execução dos 
movimentos do esporte. Talvez seja esse um fator que cause o preconceito, nos meninos tanto 
quanto nas meninas. A prática do futebol feminino dentro da aula de Educação Física ainda é 
vista com olhar de exclusão pelos professores e consequentemente pelos próprios alunos, em 
alguns casos. Contudo isso contribuiu para a autoconfiança delas, que se tornaram mais 
criticas com relação ao preconceito para com o gênero de forma geral. Palavras- Chave: PIBID, 
Futebol, Gêneros. 


