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RESUMO 
 
 

PIBID: O OLHAR DO BOLSISTA EM RELAÇÃO A FORMAÇÃO DOCENTE ¹Núbia Agripina 
Pimenta Ribeiro ²Maria Aparecida Ribeiro Resumo Introdução:O Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) apresenta-se como uma oportunidade aos alunos do 
curso de Educação Física da Universidade de Taubaté de inserirem-se na prática docente, na 
realidade da escola pública, sendo possível uma reflexão crítica das práticas escolares que se 
apresentam à luz da discussão teórica acontecida nos momentos de orientação do 
trabalho.Essa proposta se constrói a partir da importância e da necessidade dos futuros 
profissionais se inserirem o quanto antes na prática pedagógica, tendo a oportunidade de 
intervir ativamente no processo ensino-aprendizagem.Objetivo:O projeto visa apresentar o 
futebol como conteúdo em todas as suas formas, além de contextualizar e relatar a pluralidade 
de assunto que o futebol pode trazer objetivou com este projeto despertar nos alunos a 
realidade do futebol, que eles sejam capazes de conhecer e vivenciar o futebol como um todo, 
ou seja, além do jogo propriamente dito, conhecer sua história, suas diversas maneiras de 
jogar e tudo que está envolvido por traz de um evento que mobiliza todo o mundo e que este 
ano aconteceu aqui no Brasil,“Copa do Mundo”.Metodologia:O Projeto teve três linhas de ação: 
Futebol de sandálias, que foi proposto apenas para as meninas,Futebol além das linhas que foi 
introduzido como forma de recreio interativo e Redescobrindo o Futebol que foi o subprojeto 
que participei efetivamente.Este último sub projeto, teve como objetivo específico desenvolver 
a consciência cidadã utilizando o futebol como ferramenta não só como uma prática esportiva, 
mas também como uma estratégia de inclusão social, de formação integral do ser humano e de 
harmonização das relações políticas, culturais e sociais. Fizeram parte deste trabalho 42 
alunos do ensino integral do 1º ao 5º anos, divididos em dois grupos e ambos, realizaram as 
atividades durante dois dias da semana num tempo de uma hora por dia. Nessas oficinas foram 
trabalhadas as várias formas de jogar futebol pelos diferentes povos e lugares, as aulas foram 
divididas em práticas e teóricas onde os conteúdos também eram trazidos pelos alunos a partir 
das suas experiências.Resultados:Através do PIBID / UNITAU tive a oportunidade de vivenciar, 
investigar e refletir sobre a realidade escolar, adquirindo experiência como professora e 
aprendendo a lidar com as várias situações existentes em uma escola. Na faculdade temos 
uma boa teoria e vivenciamos a prática com nossos colegas de classe, mas sabemos que esta 
prática é muito diferente quando aplicadas na escola com os alunos.Neste projeto que 
participei, ao longo do processo tivemos que realizar algumas intervenções e mudar o foco do 
subprojeto devido a atender as necessidades dos alunos com relação à afetividade e 
relacionamento o que nos deixou claro a necessidade de uma boa formação dos professores 
para que os mesmos possam estar aptos às dificuldades do dia a dia das escolas. 
Considerações Finais:Através do PIBID pudemos de fato pôr em prática tudo o que 
aprendemos e aprender ainda mais, pois a escola é um ambiente promissor, mas também 
assustador para quem não estiver realmente preparado para lidar com as situações do dia a 
dia. Podemos considerar então, que as experiências vivenciadas nos projetos desenvolvidos 
pelo PIBID teve uma relevância tanto para os alunos que puderam vivenciar novas 
experiências sobre o futebol e para os bolsistascontribuindo para nossa formação docente. 
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