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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Desde sua criação o PIBID tem promovido no debate
educacional uma nova estruturação e concepção de formação
profissional de professores(as) no Brasil, bem como propiciado a
realização de novas práticas nas escolas.
Entre os objetivos elencados para o PIBID, destaca-se o de
“elevar a qualidade da formação inicial de professores nos
cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação
superior e educação básica” (BRASIL, 2019)

o que se tem produzido
sobre o PIBID nos principais
periódicos e eventos da área
de Educação Física?

Buscou-se na plataforma do Sistema Online de
Apoio a Congressos (SOAC), os eventos do Colégio
Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE).
No que concerne à investigação das produções do
PIBID nos periódicos especializados na área de
Educação Física, determinou-se três a serem
abordados.

Objetivo: Mapear a
produção científica sobre
o PIBID na Educação
Física.

Quantitativo dos artigos localizados nos
periódicos especializados
Motrivivência

Movimento
Qualis – A2
Artigos - 05

Qualis – B2
Artigos – 23

A pesquisa é:
Natureza
quantitativa

Pensar a
Prática
Qualis – B2
Artigos - 13

Documental e
Bibliográfica
Descritor
“PIBID”

Quantitativo dos trabalhos localizados nos eventos do CBCE de acordo com os Grupos de Trabalho Temáticos (GTT’s)

Escola
111

Formação
Profissional e
Mundo do
Trabalho

39

Gênero
02

Políticas
Públicas

Inclusão e
Diferença

02

02

Memórias da
Educação
Física e do
Esporte

01

Epistemologia
01

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como o PIBID objetiva incentivar a formação docente,
gera, naturalmente, maior interesse em publicar os
resultados das experiências pedagógicas decorrentes
das ações realizadas no âmbito das escolas dentro
desses GTT’s (Escola e Formação Profissional e
Mundo do Trabalho).

Sugere-se, para pesquisas futuras, que seja observada a
diversidade de temáticas em que os trabalhos se
debruçam, bem como, verificar o impacto do Programa na
vida dos(as) participantes que estão direta e indiretamente
envolvidos(as).
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