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Resumo: 

Essa dissertação tem como objetivo analisar, a partir da visão dos (as) bolsistas de iniciação 
à docência, como os (as) professores (as) supervisores (as) do PIBID do subprojeto de 
Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do edital Nº 07 
de 2018, contribuíram para a formação inicial dos (as) bolsistas de iniciação à docência. Para 
coletar informações, foram analisados os editais, normativas e portarias do PIBID e o texto 
do subprojeto de Educação Física da UFRJ inscrito do edital nº 07 de 2018. Além disso, foi 
aplicado um questionário individual para cada pibidiano (a) e, posteriormente, foram feitos 
dois grupos de discussão reunindo 11 bolsistas de iniciação à docência. A reflexão sobre os 
grupos de discussão tem como embasamento o texto de Weller (2006), em que ela afirma 
que esse método de pesquisa é importante para a reconstrução dos contextos sociais e dos 
modelos que orientam as ações dos sujeitos. Da mesma forma, pensando sobre a parceria 
universidade – escola básica, Zeichner (2010) contribuirá com seus estudos sobre a 
desconexão entre os componentes curriculares acadêmicos e os espaços formativos da 
escola básica na formação inicial de professores. O debate sobre relação teoria/prática tem 
como principal fundamentação, o trabalho Cochran-Smith e Lytle (1999). A partir da análise 
das transcrições dos grupos de discussão, pode-se concluir que a presença dos (as) 
supervisores (as) nas diversas ações do subprojeto de Educação Física da UFRJ na EEFD 
foram fundamentais, pois esses participantes do subprojeto desempenharam papéis 
decisivos na formação dos (as) bolsistas de iniciação à docência. Já em relação às 
intervenções dos (as) supervisores (as) dentro das escolas parceiras, percebe-se que esses 
(as) buscaram abarcar as seguintes medidas com os (as) licenciandos (as): realizar a 
mediação entre as proposições dos (as) pibidianos (as) e o ano de escolaridade que os 
estudantes da Educação Básica pertenciam; estimular a reflexão sobre condução do processo 
pedagógico das turmas; e intermediar na forma como os (as) pibidianos (as) iriam intervir 
no processo de construção de conhecimento dos estudantes da Educação Básica.   
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