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Resumo 

 

O estudo realiza levantamento e caracterização da produção científica sobre o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) veiculada nos anais do Congresso 

Brasileiro de Ciências do Esporte, nas edições de 2011, 2013 e 2015, no que diz respeito a: 

quantidade de artigos publicados; distribuição temporal da produção; distribuição por 

instituição; tipo de autoria; tipologia do texto; gênero dos autores. Quanto aos objetivos, se 

caracteriza como pesquisa Exploratória e quanto aos procedimentos como pesquisa 

Bibliográfica. Foram identificados 87 trabalhos. Destacam-se os anos de 2013, com 32 

publicações, e 2015, com 47 publicações. O GTT Escola é o GTT que apresenta maior 

número de artigos (70). Foram identificados 297 autores de diferentes instituições, de 

diferentes regiões do país, com destaque para a região Sudeste. Há um predomínio da autoria 

coletiva e, na distribuição por gênero, houve uma divisão com 37% da autoria masculina e 

63% feminina. 

Palavras-chave: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência; Educação Física; 

Produção científica. 

 

Abstract 

The study carries out a survey and characterization of the scientific production on the 

―Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência‖ (PIBID) published in the 

conferences of the ―Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte‖, editions of 2011, 2013 and 

2015, regarding: published articles; Time distribution of production; Distribution by 

institution; Type of authorship; Typology of the text; gender of the authors. Regarding the 

objectives, it is characterized as exploratory research and as to the procedures as bibliographic 

research. Eighty-seven papers were identified. The highlight were the years of 2013, with 32 

publications, and 2015, with 47 publications. GTT ―Escola‖ is the GTT that presents the 

largest number of articles (70). 297 authors were identified from different institutions, from 

different regions of the country, with emphasis on the Southeast region. There is a 
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predominance of collective authorship and, in the distribution by gender, there was a division 

with 37% of male authorship and 63% female. 

Keywords: Institutional Scholarship Program; PE; Scientific production. 

 

Resumen 

 

El estudio realiza el levantamiento y caracterización de la producción científica sobre el 

Programa Institucional de Beca de Iniciación a la Docencia (PIBID) transmitida en los anales 

del Congreso Brasileño de Ciencias del Deporte, en las ediciones de 2011, 2013 y 2015, en lo 

que se refiere a: cantidad de Artículos publicados; Distribución temporal de la producción; 

Distribución por institución; Tipo de autoría; Tipología del texto; Género de los autores. En 

cuanto a los objetivos, se caracteriza como investigación exploratoria y en cuanto a los 

procedimientos como investigación bibliográfica. Se identificaron 87 trabajos. Se destacan los 

años de 2013, con 32 publicaciones, y 2015, con 47 publicaciones. El GTT Escuela es el GTT 

que presenta mayor número de artículos (70). Se identificaron 297 autores de diferentes 

instituciones, de diferentes regiones del país, con destaque para la región Sudeste. Hay un 

predominio de la autoría colectiva y, en la distribución por género, hubo una división con el 

37% de la autoría masculina y el 63% femenina. Palabras clave: Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciación a la Docencia; Educación Física; Producción científica. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), vinculado à 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), é uma iniciativa 

para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica. 

Para isso, disponibiliza bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à 

docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES), em parceria com escolas 

de educação básica da rede pública de ensino (CAPES, 2008). 

Os projetos desenvolvidos buscam inserir os estudantes nas escolas públicas desde o início de 

sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob a 

orientação de um docente da universidade e de um professor da escola (CAPES, 2008). Dessa 

maneira, o programa oferece aos graduandos a oportunidade de aproximação com o cotidiano 

escolar, potencializando a formação inicial de professores e proporcionando uma troca de 

conhecimentos entre a universidade e as escolas da rede pública.  

O PIBID tem uma grande importância para formação de professores, pois um dos seus 

objetivos é a valorização do magistério, incentivando a formação para educação básica. Ele 

também visa a elevar a qualidade da formação inicial nos cursos de licenciatura, promovendo 

a integração entre educação superior e educação básica; incentivar escolas públicas de 

educação básica, mobilizando seus professores como formadores dos futuros docentes e 

tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; contribuir para 
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a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade 

das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura (CAPES, 2008). 

Desde a criação do programa, as experiências vividas e produzidas no Pibid se tornaram 

objeto de pesquisa e têm sido divulgadas em diferentes canais de comunicação científica
1
, 

como revistas científicas, congressos, dissertações e teses, nas diversas áreas em que ele está 

implantado.  

Em função da importância e contribuição do programa para a formação dos licenciados em 

Educação Física, este trabalho tem como objetivo realizar o levantamento e a caracterização 

da produção científica relacionada à temática Pibid publicada nos anais do Congresso 

Brasileiro de Ciências do Esporte
2
 (CONBRACE), nas últimas três edições (2011, 2013 e 

2015), por reconhecer a importância desse evento na área e da produção publicada em seus 

anais. 

Pessoalmente, a escolha desta temática justifica-se em razão de minha participação como 

bolsista no programa no período de 2012 a 2013. A inserção no PIBID foi de grande 

importância em minha formação acadêmica, pois me permitiu ter certeza da escolha da minha 

profissão. Ao participar do grupo, tive a oportunidade de enxergar a escola não mais com os 

olhos de aluna, mas sim com os olhos de futura professora de Educação Física. Além disso, 

tive a oportunidade de vivenciar o ambiente escolar, havendo de fato uma aproximação com o 

futuro espaço de trabalho. O programa possibilitou enxergar para além de situações 

hipotéticas de docência, aliando ensino, pesquisa e ação pedagógica. Essa aproximação com a 

escola nos coloca numa situação de contínua reflexão que faz modificar a compreensão sobre 

a realidade deste tempo e espaço da escolarização básica.  

Depois que entrei para o grupo passei a ter uma visão diferenciada da escola, compreendendo 

melhor os acontecimentos que tecem o cotidiano escolar, como as ações disciplinares, as 

relações dos professores com pedagogo, dos alunos com alunos, os rituais cotidianos, aulas 

distintas, reuniões, planejamentos, datas comemorativas, etc. Além disso, estive muito 

                                                           
1
Os canais de comunicação científica objetivam estabelecer as condições para troca ou veiculação de informação 

e podem ser divididos em quatro tipos: a) canais informais: são aqueles caracterizados por contatos realizados 

entre os sujeitos emissores e receptores de informação, configurando-se em contatos interpessoais; b) canais 

formais: são aqueles que veiculam informações já estabelecidas ou comprovadas por meio de estudos; c) canais 

semi-formais: configuram-se pelo uso simultâneo dos canais formais e informais;  d) canais supra-formais: 

configuram-se nos canais de comunicação eletrônica, ou seja, através do uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação – TIC’s (ARAÚJO, 1998). 
2
O CONBRACE é um evento científico de abrangência nacional e internacional, organizado pelo Colégio 

Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) e se constitui como um dos principais eventos da área da Educação 

Física e Ciências do Esporte do país, contando com ampla participação da comunidade acadêmica. 
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próxima ao professor de Educação Física, percebendo de perto seu trabalho, frustrações e 

alegrias e essa experiência, sem dúvida, potencializou a minha formação. 

Academicamente, a escolha da temática justifica-se pela importância e contribuição do Pibid 

para formação acadêmica e continuada. O PIBID oportuniza aos bolsistas uma experiência 

rica dando base teórica e prática para as vivências do ambiante escolar. O Programa também 

tem possibilitado aos bolsistas  produções científicas, publicações de artigos e participações 

em eventos. Aos professores possibilita a continuidade da  formação, proporcionando o 

desenvolvimento profissional e transformando o contexto escolar. 

 

 

1.1 O PIBID E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

O Pibid foi criado a partir do decreto nº 7.219, de 24 de junho de 2010, com a finalidade de 

―[...] fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de 

docentes em nível superior e para a melhoria de qualidade da educação básica pública 

brasileira‖ (BRASIL, 2010, p.1). Contudo, o Relatório de Gestão – Pibid, da Diretoria de 

Formação de Professores da Educação Básica – DEB, publicado em 2013, informa que o 

programa foi lançado em 2007, para as áreas de Física, Química, Biologia e Matemática para 

o ensino médio, em virtude da carência de professores nessas disciplinas. No entanto, em 

função dos primeiros resultados positivos e do crescimento da demanda, a partir de 2009, o 

programa passou a atender a toda a educação básica (DEB, 2013). 

A substituição das portarias que regulamentavam o Pibid pelo Decreto 7.219/2010 

sinalizou a preocupação do Ministério da Educação com a institucionalização do 

programa, com sua consolidação e com sua continuidade na agenda das políticas 

públicas educacionais. A proposta é a de que o Pibid, a exemplo do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação Científica – Pibic, que valorizou a ciência nas 

universidades, seja uma política de Estado voltada para formação de professores.   

 

Assim, conforme expõe Carvalho (2013), a institucionalização do Pibid acontece com a 

substituição das portarias que o regulamentavam pelo Decreto 7.219/2010 e, em 04 de abril de 

2013, e com a sanção da Lei nº 12.796 que traz no inciso 5º, Art. 62 a normalização do Pibid 

enquanto política de Estado, objetivando viabilizar sua consolidação e continuidade na agenda 

das políticas públicas educacionais. 

Podem se candidatar ao programa cursos de licenciatura de instituições públicas e privadas 

com e sem fins lucrativos e as instituições aprovadas recebem cotas de bolsas e recursos de 

custeio e capital para o desenvolvimento das atividades do projeto. Os bolsistas são 
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escolhidos por meio de seleções promovidas por cada IES e são ofertadas cinco modalidades 

de bolsas aos participantes do projeto. 

Iniciação à docência – para estudantes de licenciatura das áreas abrangidas pelo 

subprojeto.  

Supervisão – para professores de escolas públicas de educação básica que 

supervisionam, no mínimo, cinco e, no máximo, dez bolsistas da licenciatura.  

Coordenação de área – para professores da licenciatura que coordenam 

subprojetos. 

Coordenação de área de gestão de processos educacionais – para o professor da 

licenciatura que auxilia na gestão do projeto na IES.  

Coordenação institucional – para o professor da licenciatura que coordena o 

projeto Pibid na IES. Permitida a concessão de uma bolsa por projeto institucional 

(CAPES, 2008). 

 

De acordo com as informações disponibilizadas pela Capes (2014), o PIBID contempla mais 

de 90.000 bolsas, distribuídas da seguinte maneira: 

Tabela 1 Quantidade de bolsas do Pibid no País 

Tipo de bolsa Total 

Iniciação à Docência 72.845 

Supervisão  11.717 

Coordenação de Área  4.924 

Coordenação de Área de Gestão 455 

Coordenação Institucional  319 

Total  90.254 

Fonte: Dados Capes 2014 

Conforme Martins (2015), o número de bolsas distribuídas pelo programa vem crescendo a 

cada edital. Desde seu lançamento, em 2007, passando pelos editais de 2009, 2010, 2011, 

2012, até os dois últimos (61/2013 e 66/2013), houve um acréscimo do número total de bolsas 

ofertadas pelo programa, passando de 3.088 bolsas para 90.254. Além disso, participam do 

programa 284 instituições de ensino superior por meio de 313 projetos. 

Carvalho (2013) explica que, em janeiro de 2011, o Pibid já era o segundo maior programa de 

bolsas da Capes e, conforme Martins (2015, p. 28), ―ao contribuir para a articulação entre a 

universidade e as escolas de Educação Básica, na busca por uma educação de qualidade em 

todo o Brasil, o programa se constitui, atualmente, como a maior política de formação docente 

do País. 

Na visão de Felício (2014, p.418), o programa se institui como uma possibilidade de 

articulação entre a teoria e a prática ao longo do processo de formação inicial propondo 
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a articulação entre as Instituições de Ensino Superior (IES) e as escolas públicas de 

Educação Básica como forma de contribuir para a formação inicial de professores. 

Ao oferecer bolsas de iniciação à docência, antecipa o vínculo de futuros professores 

com o futuro lócus de trabalho, pressupondo que a aproximação desses com as 

atividades de ensino nas escolas públicas, mediante a execução de um projeto 

institucional proposto por uma determinada IES, pode levá-los ao comprometimento 

e à identificação com o exercício do magistério. 

 

Para Carvalho (2013, p.298) 

A inserção precoce na realidade escolar proporciona ampliação da dimensão prática 

na formação de licenciandos, potencializando ações transformadoras na sociedade. 

Nesta perspectiva, o PIBID pode contribuir efetivamente para o desenvolvimento de 

uma prática pedagógica pautada na vivência histórica e cultural, promovendo um 

sinergismo virtuoso de políticas públicas. 

Dessa maneira, de acordo com Gatti et al (2014), o PIBID não é simplesmente um programa 

de bolsas, mas uma proposta de incentivo e valorização do magistério e de aprimoramento do 

processo de formação de docentes para a educação básica. Os alunos de licenciatura exercem 

atividades pedagógicas em escolas públicas de educação básica, contribuindo para a 

integração entre teoria e prática, para a aproximação entre universidades e escolas e para a 

melhoria de qualidade da educação brasileira. Os autores afirmam, ainda, que, da forma como 

está organizado, o PIBID se revela como espaço de formação inicial para os alunos das 

licenciaturas; formação continuada para os professores das escolas públicas e para os 

professores das instituições de ensino superior participantes, abrindo-lhes amplas 

oportunidades de estudos, pesquisa e extensão. A ação dos licenciandos e de seus orientadores 

tem o potencial de elevar a qualidade do trabalho nas escolas públicas e nas instituições 

formadoras. 

De fato, nesse período ainda curto de sua existência, o PIBID já vem sendo 

reconhecido como uma política pública de alto impacto na qualidade da formação de 

professores. A CAPES acompanha o programa por meio de análise de relatórios 

anuais, visitas técnicas, encontros nacionais de coordenadores, participação nos 

inúmeros eventos promovidos pelas instituições, envio de formulários por meio de 

ambiente virtual, sempre buscando avaliar os resultados alcançados pelo programa, 

aperfeiçoar sua gestão e induzir novos patamares de alcance de objetivos 

educacionais. O expressivo crescimento quantitativo do Pibid; a evolução dos editais e 

da regulamentação; a sólida adesão das instituições participantes; a procura de 

diretores de escolas e de secretários de educação pelos bolsistas; o número de teses, 

dissertações, monografias, artigos e trabalhos acadêmicos publicados e apresentados 

em eventos no país e no exterior, todos esses são indicadores de sucesso do programa 

(GATTI et al, 2014, p. 5). 
 

Conforme o último edital do programa lançado pela CAPES (Edital Capes n° 061/2013), 27 

licenciaturas participam do programa (Artes plásticas e Visuais; Biologia; Ciências; Ciências 

Agrárias; Ciências Sociais; Dança; Educação Especial; Educação Física; Enfermagem; Ensino 

Religioso; Filosofia; Física; Geografia; História; Informática; Letras – Alemão; Letras – 

Espanhol; Letras – Francês; Letras – Inglês; Letras – Italiano; Letras – Português; 
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Matemática; Música; Pedagogia; Psicologia; Química e Teatro). De acordo com Martins 

(2015, p.32) ―entre todas as licenciaturas contempladas pelos editais do Pibid em 2013, a 

Educação Física figura na sétima posição entre as áreas que mais concentram bolsas desse 

programa‖. Sobre o programa, o autor aponta que 

[…] embora não alcance a maioria dos discentes das licenciaturas no Brasil, ainda 

assim tem se constituído numa importante política de formação de professores, 

agregando números expressivos de concessão de bolsas, majoritariamente, 

distribuídas para estudantes das diversas licenciaturas (MARTINS, 2015, p.41). 

 

Carvalho (2013) aponta que as avaliações positivas realizadas pelos atores do Pibid e 

divulgadas em eventos acadêmicos nacionais confirmam a proposição do sinergismo das 

ações empreendidas entre a universidade e a educação básica no âmbito do Programa. Em 

pesquisa sobre o significado do PIBID para os licenciandos, Felício (2014, p.425) destaca 

em primeiro lugar, o reconhecimento do PIBID como vivência que tem contribuído 

para o processo de construção da identidade do professor, uma vez que tal 

experiência vem sendo construída na escola — espaço de atuação profissional 

docente — em contato com professores que vivenciam a profissão e que contribuem, 

fundamentalmente, para a formação de novos professores. 

[...] Outro aspecto evidenciado na análise é a percepção do PIBID como espaço para 

a efetiva relação entre a teoria e a prática na perspectiva da problematização, da 

reflexão–ação–reflexão, uma vez que a permanência do licenciando na escola 

acontece de forma mais perene, contrastando com o estágio curricular obrigatório, 

que se mostra pontual e ocorre somente a partir de um determinado momento do 

curso. 

[...] O último sentido atribuído pelos licenciandos configura o PIBID como espaço 

vivencial em que se consideram novas e múltiplas possibilidades de atuação com 

base em diversificadas estratégias pedagógicas em sala de aula. Acentua-se, assim, o 

desenvolvimento da compreensão crítica que aponta a valorização e o resgate do 

professor como agente de transformação e construção das alternativas pedagógicas 

para o sucesso escolar dos educandos. 

 

 

1.2 OS CONGRESSOS CIENTÍFICOS NA DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA  

 

De acordo com Hayashi e Guimarães (2016), a construção do conhecimento científico é um 

processo viabilizado por meio da comunicação científica, o que significa afirmar que a ciência 

depende dos processos de comunicação para disseminar aos pares e para divulgar aos leigos o 

que é produzido pela comunidade de pesquisadores que a compõem. As autoras explicam que 

os pesquisadores podem utilizar os canais de comunicação formais e também os canais 

informais. Segundo Meadows (1999, p.7) 
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Uma comunicação informal é em geral efêmera, sendo posta à disposição apenas de 

um público limitado. A maior parte da informação falada é, portanto, informal, do 

mesmo modo que a maioria das cartas pessoais. Ao contrário, uma comunicação 

formal encontra-se disponível por longos períodos de tempo para um público amplo. 

Os periódicos e os livros são publicados (istoé, tornados públicos) e em seguida 

armazenados por longos períodos em bibliotecas, de modo que são exemplos 

arquetípicos de comunicações formais. 

 

Para Targino (2000), nos canais formais, o público é potencialmente grande; a informação é 

armazenada, recuperável, relativamente antiga; a direção do fluxo é selecionada pelo usuário; 

há uma avaliação prévia e o feedback é irrisório para o autor. Por sua vez, para os canais 

informais, o público é restrito; a informação não é armazenada, não é recuperável, é recente; a 

direção do fluxo é selecionada pelo produtor; sem avaliação prévia e o feedback é 

significativo para o autor. 

Como explica Galdino (2004, p.3)  

a opção e utilização dos canais de comunicação dependerão, em grande medida, do 

grau de formalização da pesquisa. Assim, quando em andamento, com a presença de 

resultados iniciais e parciais da pesquisa, o pesquisador fará a opção pelos canais 

informais que possibilitam maior interação entre pesquisadores de sua área de 

conhecimento. Ao término da pesquisa a escolha recairá pelos canais formais de 

comunicação, pois estes contribuem para o conhecimento cumulativo daquela área. 

 

Observa-se, então, que a comunicação científica pode ser realizada por meio de inúmeras 

fontes, tais como periódicos, relatórios técnicos, patentes, teses e dissertações, projetos de 

pesquisas em andamento, eventos científicos, dentre outros. Sem dúvida, os periódicos 

científicos ocupam lugar central. Contudo, como informa Población (1992), não podemos 

negligenciar o papel ocupado pela literatura cinzenta que consiste em 

[...] documentos valiosos trazem informações que circulam nos eventos e permitem 

a agilização dos contatos entre investigadores, fortalecem os elos de comunicação 

entre os membros dos colégios invisíveis e geralmente se transformam em um tipo 

de literatura considerada não convencional a qual recebe várias denominações: 

literatura cinzenta, literatura fugitiva, literatura invisível, informal e mesmo efêmera.  

[...] Inicialmente essa literatura incluía apenas os relatórios técnicos e de pesquisa 

elaborados para circulação interna ou restrita. Atualmente o conceito está 

ampliando, e incluem-se nesse grupo, além de relatórios de todos os tipos (internos, 

institucionais,técnicos, de pesquisa, de comissões e outros), as comunicações 

apresentadas em eventos, os anais e atas de reuniões, as conferências, pré-prints, 

publicações oficiais, teses, traduções, patentes,normas etc. (POBLACIÓN, 1992, p. 

243-244). 
 

Witter (1997) expõe que a forma de comunicação informal preferida pelos cientistas é a 

apresentação de trabalhos em eventos que, por natureza, são exclusivistas e quase sempre 

compostas de informações mais seletivas, dando acesso a grupos de elite que conhecem ou 
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atuam em uma mesma área e são denominados ―colégios invisíveis‖
3
. Em função disso, na 

realização dos eventos, é possível identificar os membros desse colégio que são as autoridades 

em suas áreas de atuação e contam com prestígio e reconhecimento da comunidade científica. 

De acordo com Witter e Souza (2007, p.86) 

Os eventos científicos cumprem várias funções no estatuto das ciências. Constituem 

excelente meio de comunicação entre os cientistas, dão visibilidade interna e externa 

ao seu trabalho, permitem uma perspectiva da produção gerada e conseqüentemente 

passa-se a dispor de evidências para aquilatar o desenvolvimento da área enfocada. 

Além disso, oferecem condições para que as pessoas se conheçam, estabeleçam 

relações produtivas de trabalho futuro, troquem informações, passem a integrar redes 

sociais de comunicação científica ou grupos de pesquisa. Vale acrescentar que, para 

muitos, a possibilidade de participar de eventos levando seus trabalhos é ao mesmo 

tempo uma variável motivacional forte a impulsioná-los para a produção 
 

No que se refere à divulgação dos trabalhos apresentados nos eventos, uma prática atual é a 

produção dos anais que constituem uma maneira eficiente de preservar a memória de 

instituições, sociedades científicas, eventos diversos, além de constituírem acervo para estudo 

da história, do desenvolvimento científico e tecnológico (MOTOYAMA, 2002). Nesse 

sentido, Witter e Souza (2007, p. 86) afirmam que 

Dada a importância dos eventos científicos e conseqüentemente dos respectivos anais, 

há necessidade de fazer avaliações de diversos aspectos. Entre as avaliações possíveis 

está a da produção científica veiculada ao longo do acontecimento. Neste caso, a 

análise dos anais é uma forma de se poder, conduzindo um trabalho de metaciência, 

verificar o desenvolvimento da área, o nível dos trabalhos apresentados e obter base 

para uma perspectiva de desenvolvimento futuro. 

Assim, o presente trabalho vai ao encontro da opinião das autoras ao reconhecer os anais do 

CONBRACE como importante fonte de informação da produção científica sobre PIBID na 

área da Educação Física.  

 

2  METODOLOGIA 

Quantos aos objetivos, a pesquisa se caracteriza como Exploratória, pois permite uma 

proximidade entre o pesquisador e o tema pesquisado. ―Essas pesquisas têm como objetivo 

proporcionar maior familiariedade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 

aprimoramento de idéias ou descoberta de intuições‖ (GIL,2008,p. 41). 

                                                           
3
Expressão cunhada em 1961, por Solla Price, que define uma comunidade informal de pesquisadores que 

podem não estar fisicamente próximos, que são de nacionalidades diferentes, porém estão unidos pelo mesmo 

objeto da pesquisa (GUIMARÃES; HAYACHI, 2014). 
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Quanto aos procedimentos, o estudo caracteriza-se como pesquisa Bibliográfica, pois o foi 

elaborado a partir de um material já publicado.  Esse tipo de pesquisa é feita a partir do 

levantamento de referência teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e 

eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 

inicia-se com uma pesquisa Bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se 

estudou sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na 

pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher 

informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a 

resposta (FONSECA, 2002, p.32). Nessa pesquisa, o material analisado está disponível no site 

do congresso. Segundo Gil (2008, p.44) 

A pesquisa Bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os 

estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas 

desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Boa parte dos estudos 

gbexploratórios pode ser definida como pesquisa bibliográfica. As pesquisas sobre 

ideologias, bem como aquelas que se propõem à analise das diversas posições acerca 

de um problema, também costumam ser desenvolvidas quase exclusivamente 

mediante fontes bibliográficas. 

 

Os procedimentos adotados nesse trabalho foram análise de dados dos trabalhos publicados 

no CONBRACE, nos Grupos de Trabalhos Temáticos
4
 ―Escola

5
‖ e ―Formação Profissional e 

Mundo de Trabalho
6
‖, dos anos 2011, 2013 e 2015. A escolha do congresso ocorreu pelo fato 

de ele ser um dos principais eventos da Educação Física no país, de grande importância na 

comunidade acadêmica, e a dos GTTs se deu em função da relação entre as temáticas tratadas 

nesses grupos de trabalho e a proposta do programa. 

A seleção do corpus da pesquisa foi feita a partir da leitura de todos os títulos de todos os 

trabalhos publicados nos dois GTTs selecionados com o objetivo de identificar aqueles que se 

referiam ao PIBID. A partir da identificação dos trabalhos foi construído um banco de dados 

com os seguintes campos: identificação do GTT; ano de publicação; título do trabalho; nome 

                                                           
4
 Os Grupos de Trabalho Temáticos (GTTs) são as instâncias organizativas responsáveis por ser: pólos 

aglutinadores de pesquisadores com interesses comuns em temas específicos; 

pólos de reflexão, produção e difusão de conhecimento acerca do referido tema; 

pólos sistematizadores do processo de produção de conhecimento com vistas à parametrização das ações 

políticas das instâncias executivas do CBCE. Estes grupos são dirigidos por um Comitê Científico formado por 

pesquisadores que sejam no mínimo mestres, dentre os quais um, necessariamente doutor, é eleito como 

coordenador. Estruturados a partir de uma Coordenação Nacional (nessa gestão sob a responsabilidade da Profª. 

Marcia Ferreira Chaves Gamboa) estão vinculados à Diretoria Científica e são regulamentados pelo Estatuto da 

entidade, bem como por um regimento próprio (CBCE, 2017). 
5
 Reúne estudos sobre a inserção da disciplina curricular, Educação Física, no âmbito da Educação Escolar, ao 

seu ordenamento legal e das distintas perspectivas metodológicas animadoras das suas práticas pedagógicas 

(CBCE, 2017). 
6
 Reúne estudos acerca dos distintos aspectos do processo profissional concernente à área de conhecimento 

Educação Física. Estudos sobre a relação da formação e a inserção do profissional desta área de conhecimento 

no mundo do trabalho (CBCE, 2017). 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4780243E3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4780243E3
http://www.cbce.org.br/gtt-regimento.php
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dos autores; quantidade de autores; filiação institucional dos autores; região da instituição dos 

autores; gênero dos autores. 

A análise dos dados coletados foi feita a partir das seguintes categorias: distribuição dos 

trabalhos nas três edições; distribuição por regiões; distribuição por filiação institucional dos 

autores; distribuição por quantidade de autores; distribuição por gênero. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nas três edições do congresso analisadas, foram identificados, nos dois GTTs, 87 trabalhos 

que passaram a compor o corpus da pesquisa e que estão distribuídos conforme o Gráfico 1.  

 

Gráfico 1 – Distribuição dos trabalhos nas três edições do Conbrace 

 

Gráfico 1 –Distribuição dos trabalhos nas  três edições do CONBRACE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Gráfico 1 apresenta a distribuição dos trabalhos sobre PIBID identificados nos dois GTTs 

analisados, nas três últimas edições do CONBRACE (2011, 2013 e 2015). Nota-se um 

aumento de publicações a cada edição do congresso. Em 2011, foram publicados Nove 

trabalhos, sendo Seis no GTT Escola e três no GTT Formação. Já em 2013, foram 

identificados 32 trabalhos, sendo 27 no GTT Escola e cinco no GTT Formação. No ano de 

2015, foram publicados 46 trabalhos, sendo 37 no GTT Escola e Nove no GTT Formação. 
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Observa-se, também, que o GTT Escola se destaca com o número de publicações em suas três 

edições e, no ano de 2015, isso fica mais evidente. Dentre os 87 trabalhos, 70 foram 

publicados nesse GTT, correspondendo a mais de 80% da produção. 

É possível que o número reduzido de trabalhos publicados no ano de 2011 se deva ao fato de 

o PIBID ter sido criado em 2010 e não ter havido tempo suficiente para publicação das 

experiências construídas. Em 2013 e 2015 é visível a evolução das publicações sobre 

programa no CONBRACE. A evolução de trabalhos a cada edição do Congresso também tem 

relação com o aumento do número de publicações nos anais. 

A predominância de trabalhos sobre o PIBID no GTT Escola suponho que seja, pelo fato da 

maioria dos trabalhos apresentados no GTT Escola serem relatos de experiências vividas nas 

escolas através do PIBID.  

 

 

3.1 DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS POR REGIÃO 

 

Na análise por região, temos a seguinte distribuição: 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos trabalhos por região 

 

Dos 87 trabalhos identificados, apenas 80 continham as informações necessárias para a 

análise por região que é apresentada no Gráfico 2 e demonstra que foi possível identificar 

trabalhos de todas as regiões do país.  

Observa-se que a região sul teve o menor número de trabalhos, totalizando três, sendo dois no 

GTT Escola e um no GTT Formação, apesar de ser a região com o segundo maior número de 
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projetos. A região que se destacou com maior número de trabalhos foi a sudeste, com 34, 

sendo 29 no GTT Escola e cinco no GTT Formação. Essa é a região com o maior número de 

projetos participantes do PIBID.  

Em segundo lugar, em número de trabalhos publicados, encontra-se a região nordeste com 26 

trabalhos, sendo 23 no GTT Escola e Três no GTT Formação. A região norte também teve um 

baixo número de trabalhos, sendo identificados três no GTT Escola e um no GTT Formação. 

Por último, aparece a região centro-oeste, totalizando 13 trabalhos, nove no GTT Escola e 

quatro no GTT Formação.  

 

 

3.2 DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS POR UNIVERSIDADE 

 

Na análise dos trabalhos pela filiação institucional dos autores, a distribuição pode ser 

visualizada conforme o Gráfico 3.  

 

Gráfico 3 – Distribuição dos trabalhos por filiação institucional dos autores 

 

Em função da ausência do registro de informações, foi possível identificar a instituição dos 

autores de apenas 74 trabalhos, dos 87 identificados. Nesse universo, conforme demonstra o 

Gráfico 3, foram identificadas 31 instituições diferentes, localizadas em diferentes regiões do 

país.  
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A Universidade do Estado da Bahia (UNEB), localizada na região nordeste, apresenta o maior 

número de trabalhos na análise das três edições do evento, com um total de 15. Considerando 

que a região nordeste publicou 26 trabalhos, verifica-se que a UNEB é responsável por 57% 

da produção dessa região. Em seguida, aparece a Universidade Federal Fluminense (UFF) 

com seis trabalhos, correspondente a 17% da produção do sudeste. É importante destacar, 

ainda, que as duas universidades tiveram trabalhos apenas no GTT Escola.  

A Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro (UFRRJ) tiveram cinco trabalhos cada. As demais universidades identificadas 

apresentaram um ou dois trabalhos no congresso ao longo das três edições analisadas. 

 

 

3.3 DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS POR TIPO DE AUTORIA 

 

A análise da autoria demonstra a seguinte distribuição: 

 

Gráfico 4- Distribuição dos trabalhos por tipo de autoria por GTT 

 

 

Na análise por tipo de autoria verificou-se o predomínio da autoria coletiva com 73 trabalhos 

que correspondem a 85% das publicações. Os dois GTTs apresentam o predomínio de autoria 

coletiva. Foram 14 trabalhos de autoria individual, 11 no GTT Escola e três no GTT 

Formação. O maior número de trabalhos foram os de autoria em duplas (20), 14 no GTT 
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Escola e seis no GTT Formação. Os menores números de trabalhos por tipo de autoria foram 

do GTT Formação, com 17 publicações. 

A difusão da prática da pesquisa em colaboração, segundo Price (1976) é um dos fatores que 

contribuíram para o aumento contínuo do número de artigos científicos publicados. 

Para Vanz e Stumpf (2010, p.51) 

 A colaboração científica é um fenômeno antigo , que vem crescendo em todas as 

áreas da Ciência e em todos os países. A partir dos resultados descritos na literatura 

nacional e internacional, podemos entendê-la como uma prática saudável e que 

beneficia não só a comunidade científica como também as instituições e países aos 

quais pesquisadores estão vinculados. O acesso a equipamentos e materiais, o 

compartilhamento de conhecimento científico, a maior especialização e 

aprofundamento das pesquisas são apenas alguns dos benefícios gerados pelas 

colaborações. Os resultados concretos de um trabalho publicado em co-autoria não são 

menos importantes. Ao contrário, apresentam maior probabilidade de aceite e maior 

número de citações, quando comparado a trabalhos publicados individualmente. 

 

Como o programa busca incentivar a parceria dos alunos com os professores supervisores e 

coordenadores, a maioria dos trabalhos são produzidos coletivamente, entre as escolas e a 

Universidade. A autoria coletiva se torna uma característica nas produções do PIBID.  

Segundo Vilan Filho, Souza e  Mueller (2008) a pesquisa em colaboração é incentivada 

atualmente por governos, agência de fomento, instituições de pesquisa e universidades,e 

prestigiada por editores, avaliadorese grupos científicos. 

 

 

3.4 DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS POR GÊNERO 

 

A análise por gênero pode ser assim verificada: 

 

Gráfico 5 - Distribuição por Gênero 
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Na análise por gênero identificamos que, dos 312 autores, 198 autores são mulheres e que 114 

são homens. Os dados indicam que as mulheres se destacaram na discussão do PIBID no 

congresso analisado, ao longo das três edições.  

A partir da década de 70, através de lutas por direitos, respeito e reconhecimento, as mulheres 

têm conquistado espaços em diversas áreas, inclusive na área da educação e no mercado de 

trabalho (BARRETO, 2014). 

O fato de as mulheres serem maioria entre estudantes universitários brasileiros é um evento 

relativamente recente, considerando que, em 1956, elas representavam 26% do total de 

matriculados/as e, em 1971, não passavam de 40% (BARRETO, 2014). 

 Outro fato é o predomínio das mulheres nas licenciaturas. De acordo com Barreto (2014), os 

cursos mais femininos, que concentram menos de 10% de estudantes do sexo masculino, 

permanecem associados ao cuidado e à educação. 

Olinto (2011) conclui que as diferenças de gênero na produção científica não apontam para 

uma clara supremacia masculina. O exercício da ciência, assim como o desempenho escolar, 

está longe de indicar diferenças significativas entre os sexos e sugerir habilidades específicas 

inerentes a homens e mulheres. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A caracterização da produção científica sobre o Pibid nos anais do Conbrace demonstrou que 

foram publicados 87 trabalhos nas três edições analisadas (2011, 2013 e 2015). Ao 

considerarmos o número total de trabalhos publicados nos dois GTTs, nas três edições, que 

foi de 620, nota-se que a temática Pibid corresponde a 14% do total. Foi possível observar um 

aumento do número de trabalhos publicados nos anos analisados, com destaque para o GTT 

Escola, que passou de seis trabalhos, em 2011, para 37, em 2015. Esse GTT apresenta um 

total de 70 trabalhos, dos 87 identificados. 

A análise da distribuição dos trabalhos por regiões evidenciou que houve produção de todas 

as regiões do país, com destaque para as regiões sudeste e nordeste que tiveram, 

respectivamente, 34 e 26 trabalhos publicados. Apesar de o sul concentrar o segundo maior 

número de projetos, foram identificados apenas três trabalhos de instituições dessa região. 

Na caracterização da produção pela filiação institucional dos autores observou-se o registro de 

31 instituições diferentes, localizadas em diferentes regiões do país. A UNEB destacou-se 

com 15 de trabalhos ao longo das edições. 
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Prevalece, nos trabalhos, a autoria coletiva, com predomínio daqueles assinados por dois 

autores (20), seguido daqueles assinados por cinco autores (18). A produção coletva é uma 

característica do programa. 

 Na caracterização por gênero, as mulheres são maioria na autoria dos trabalhos. Os dados 

indicam que as mulheres se destacaram na discussão do PIBID no congresso analisado, ao 

longo das três edições. 

Os dados apresentados no estudo demonstram que a produção relacionada ao programa tem 

crescido a cada edição do congresso, podendo ser indicativo de um interesse da comunidade 

pelo Pibid ou mesmo da necessidade de dar visibilidade às experiências construídas no 

programa. A evolução de trabalhos sobre o PIBID a cada edição do Congresso também tem 

relação com o aumento do número de publicações nos anais. 

Buscou-se realizar a caracterização da produção, mas compreende-se que a necessidade de 

realização de uma análise do conteúdo dos trabalhos a fim de identificar o que os autores 

discutem sobre o Pibid no campo da Educação Física. Dessa maneira, será possível identificar 

lacunas, perspectivas e tendências do conhecimento sobre o programa. 
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