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O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID, promovido pela 
Coordenação de Pessoal de Nível Superior – CAPES, através do Ministério da Educação – 
MEC, foi inserido na Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes desde o ano de 
2010, buscando aperfeiçoar a formação dos licenciandos, uma vez que, através do Programa, 
estes têm um contato direto com cotidiano escolar e toda dinâmica que concerne o ambiente 
educacional, articulando assim a teoria e prática ensinada na Universidade, contribuindo de tal 
modo para a qualificação da formação dos acadêmicos de Licenciatura da Unimontes. Diante do 
exposto, o objetivo deste trabalho é frisar a importância do PIBID na formação docente, com o 
enfoque nos acadêmicos de Geografia inseridos no Programa, onde os mesmos relatam sobre 
relevância de uma ferramenta que valorize e contribua para na sua formação docente, 
preparando – os para o mercado de trabalho A metodologia empregada para realização do 
presente trabalho consistiu em revisão bibliográfica, coleta de dados em sítios eletrônicos e 
aplicação de entrevista semi-estruturada direcionada aos acadêmicos bolsistas inseridos no 
PIBID de Geografia nos anos de 2010 a 2012. Deste modo conclui-se que Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação a Docência eleva de forma qualitativa a formação dos futuros docentes, 
colaborando indubitavelmente para um sistema de ensino aprendizagem que favoreça o aluno, o 
professor e todos os protagonistas inseridos na comunidade escolar.  
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Introdução 

A necessidade de preparar um professor para atuar em sala de aula nos dias atuais é 

preponderante para um ensino qualificada, uma vez que, vários são os distúrbios que a 

educação brasileira esta vivendo, desde a falta de valorização profissional, com a ausência de 

políticas publicas voltada para auxiliar e resguardar o docente de todas essas problemáticas que 

concerne a esfera educacional. Sabendo desta defasagem nas licenciaturas o Ministério da 

Educação – MEC, buscou mecanismos e ferramentas para auxiliar as Universidades na luta 

contra a desvalorização dos professores e das licenciaturas, criando um programa que favoreça, 

estimule a carreira docente.  

A Geografia é uma ciência em constante mutação, onde a mesma envolve a parte física e 

humana da sociedade, onde esta não é estável, várias são as consoantes e os agentes que 

produzem o meio social, ficando óbvia a necessidade de difundir uma Geografia ampla, 

esclarecedora e formadora do homem enquanto cidadão ativo e participativo, função essa, 

delegada ao professor preparado qualitativamente, sendo essa uma obrigatoriedade da 

universidade. Pautado nessa precisão, a formação do licenciando em Geografia deve ser 

baseada na responsabilidade de formar o ser social, ensinado – o a compatibilizar seus direitos e 

deveres, sendo protagonista de uma formação equivalente e propulsora, onde o ensino 

aprendizagem favoreça tanto dentro da comunidade escolar, quanto no campo de atuação 

profissional. 

 No curso de Licenciatura Plena em Geografia da Universidade Estadual de Montes 

Claros – Unimontes, havendo algumas mudanças em sua grade curricular desde o inicio da sua 

instituição na referida Universidade, entre elas podemos observar a falta de disciplinas voltadas 

para a didática educacional, podemos também ressaltar a existência de vários projetos voltados 

para a Geografia Física e apenas um Programa voltado para o ensino da Geografia Escolar, O 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência - PIBID que foi inserido em 2010 na 

Unimontes. Através deste programa foi possível levar os acadêmicos a conhecer todos os 

ambitos que envolvem a unidade educacional, desde o contato com os alunos até a estrutura 

organizacional que compõem a escola onde o acadêmico irá integrar-se como um bolsista do 

programa. Após dois anos de inserção no PIBID tornou-se necessário relatar sobre a importância 

de um programa que além de valorizar, ensina o licenciando a atuar no campo de trabalho com 

facilidade e experiência na resolução de pequenas peripécias que atrapalham o andamento do 

ensino dentro e fora da sala de aula.  



Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é frisar a importância do PIBID na formação 

docente, com o enfoque nos acadêmicos de Geografia inseridos no Programa, onde os mesmos 

relatam sobre relevância de uma ferramenta que valorize e contribua para na sua formação 

docente, preparando – os para o mercado de trabalho A metodologia empregada para realização 

do presente trabalho consistiu em revisão bibliográfica, coleta de dados em sítios eletrônicos e 

aplicação de entrevista semi-estruturada direcionada aos acadêmicos bolsistas inseridos no 

PIBID de Geografia nos anos de 2010 a 2012. 

Deste modo, pode-se afirmar que a vinculação do PIBID no curso de Licenciatura em Geografia, 

estimulou e fortaleceu a formação dos futuros professores de Geografia, pois conviver com 

escola antes da graduação, além de ser um ponto positivo, dá aos bolsistas um passo 

fundamental na sua profissionalização, ou seja, um docente licenciando preparado para atuar na 

educação básica. 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA – PIBID 

   

 A importância de ações e políticas que fomentem formação dos professores representa 

um passo preponderante para o desenvolvimento da educação brasileira, visando fortalecer a 

graduação, preparando os licenciandos para buscar métodos que modifique o ensino nas redes 

educacionais publicas, através de intervenções pautadas em aperfeiçoar a realidade escolar 

brasileira, sendo possível articular a teoria ministrada na universidade resultando em prática nas 

salas de aula do ensino básico. 

Sabendo da gravidade em que se encontra o ensino no Brasil, o Ministério da Educação através 

da Coordenação de Pessoal de Nível Superior – CAPES, buscou articular métodos que 

propulsionem e alavanque o ensino aprendizagem brasileira, promovendo uma ferramenta que  

estimule a formação docente e promova uma educação qualitativa, sendo assim originou-se  o 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID. De acordo com a CAPES 

(2010), os objetivos primordiais do Programa são: 
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 Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 
básica; 

 Contribuir para a valorização do magistério; 
 Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e 
educação básica; 

 Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 
educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação 
em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de 
caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de 
problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem; 

 Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 
professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as 
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e 

 Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas 
nos cursos de licenciatura. 

  

Portanto, tonar-se evidente que a criação do PIBID, fortalece a licenciatura, promove e 

valoriza a docência, qualifica e recicla o professor, oferecendo ao mesmo uma formação 

continuada e eleva a educação brasileira em um patamar superior. Segundo Malveira ET AL, 

(2010) o desenvolvimento de programas que transforma positivamente o ensino em todas as 

escalas, tanto superior quanto fundamental resulta em um ensino aprendizagem eficaz, onde o 

autor afirmar que, 

 

Nessa perspectiva, visamos melhorias na educação em todos os níveis de ensino no 
país, de modo a despertar no educando, um maior interesse pelo saber, aprender e 
produção do conhecimento e, ao mesmo tempo, formando professores que tenham 
habilidades em desenvolver recursos e metodologias inovadoras em sala de aula. 

 

 

 Assim sendo, programas que visam à parceria entre a universidade e a educação 

básica aproximam o acadêmico licenciando a comunidade escolar fortalecendo o ensino 

aprendizagem e dando um novo viés a formação acadêmica do professor, onde mesmo sabendo 

das problemáticas que abrangem o sistema de ensino, buscam a metodologias e intervenções 

que construam uma educação inovadora, qualificada baseada na real necessidade de fazer do 



cenário educacional brasileiro exemplo a ser seguido, superando assim, as deficiências e 

transformando a estrutura do ensino brasileiro. 

 
 

OS NOSSOS MONTES CLAROS: Um das cidades pólo da Universidade 
Estadual de Montes Claros - UNIMONTES 

 
 
 

Montes Claros é uma cidade Norte Mineira, de acordo com Instituto Brasileiro de 

Geografia Estatística – IBGE, baseado no ultimo censo demográficos (2010) a cidade possui um 

número populacional de 361, 915mil habitantes, em um território de 3.568,935 Km². Sendo uma 

cidade de média, composta por uma estrutura que oferece Universidades públicas e particulares, 

dispondo de vários cursos de graduação, técnicos, entre outros. França ET Al 2009 destaca que: 

 

 
É importante ressaltar que, a atração exercida por Montes Claros, no Norte de Minas, 
bem como outras regiões do estado e até mesmo em outras unidades da federação, 
no que se refere ao serviço de educação, é decorrente da infraestrutura que a cidade 
dispõe neste setor. O município conta com 13 Instituições de Ensino Superior; sendo, 
o IFNMG, a UFMG e a UNIMONTES públicas, e as demais privadas; além de 
Instituições no formato de Ensino EAD (Educação à Distância). Algumas dessas 
instituições EAD possuem um prédio próprio, onde oferecem seus cursos, outras não 
possuem uma sede fixa no município ou associam-se às redes particulares de ensino 

para oferecer seus cursos em Montes Claros. FRANÇA ET AL 2009 

 
 

Portanto, sendo Montes Claros a maior cidade norte mineira, possuindo uma estrutura 

que comporta várias universidades, realmente é um polo educacional preponderante para os 

cidadãos montesclarenses e para a população advinda de outras cidades mineiras, quanto de 

outros estados. Através do mapa 01 pode-se observar a localização da cidade montesclarense. 



 
Mapa 01: Localização da Cidade Montes Claros - MG 

 

Já a Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes esta presente em vários 

pólos, tais como Almenara, Bocaiúva, Brasília de Minas, Espinosa, Janaúba, Januária, Joaíma, 

Paracatu, Pirapora, Salinas, São Francisco e Unaí, dispondo de vários cursos de graduação, 

pós-graduação e mestrados. A integração e criação da Unimontes esta vinculada e regulamenta 

de acordo com a Constituição de Estado de Minas Gerais 1989, onde postula que: 

 
A Universidade Estadual de Montes Claros é vinculada à Secretaria de Estado de 
Ciência e Tecnologia, com sede e foro na cidade de Montes Claros, resultante da 
transformação da Fundação Norte Mineira de Ensino Superior, de acordo com o 
parágrafo 3º, do artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da 
Constituição do Estado de Minas Gerais, de 21/09/1989, instituída pelo Decreto 
Estadual n.º 30.971, de 09/03/1990, é uma entidade autárquica estadual de regime 
especial, na forma da lei, reconhecida como Universidade pelo Parecer n.° 232/94, 
de 12/04/1994 do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais e pela Portaria 
n.° 1.116, de 21/07/1994, do Ministério da Educação e do Desporto, cuja 
organização administrativa é prevista nas Leis Estaduais n.ºs 11.517, de 13/07/1994, 
11.660,  de 02/12/1994,  12.154, de 21/05/1996 e 12.648, de 22/10/1997, com 
autonomia didático-científica, administrativa, financeira e disciplinar, se rege pelo 
presente  Regimento Geral, por seu Estatuto aprovado pelo Decreto Estadual n.º 
39.820 de 19/08/98 e pela legislação pertinente. 

 
 



É uma Universidade participativa e atuante na comunidade, responsável pela formação 

de vários profissionais tanto na área da saúde, jurídica, docente, etc. Além de ter várias 

parcerias com órgãos estaduais e federais, que alicerçam a formação dos graduandos inseridos 

na Unimontes.  

 

SUBPROJETO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES 

CLAROS- UNIMONTES 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID é um projeto de 

suma ascendência para os cursos de licenciatura, a UNIMONTES ciente dessa importância 

inseriu o PIBID anos de 2010, baseado nos proclames do edital Nº 02/2009/CAPES/DEB-PIBID 

nos cursos de Artes/Teatro, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências da Religião, Educação 

Física, Geografia, História, Letras/Português, Letras/Inglês, Letras/Espanhol, Matemática, e 

Pedagogia, onde a seleção transcorreu através de currículos acadêmicos, interesse real no 

magistério, comprometimento com a licenciatura, uma vez que, notas e frequências também 

eram analisadas através do histórico do licenciando, no entanto dar- se – á enfoque no 

Subprojeto de Geografia, onde os relatos dos pibidianos bolsistas sobre a importância do 

programa é o real valor e objetivo deste trabalho. 

O Subprojeto de Geografia foi inserido em duas escolas municipais da cidade de Montes 

Claros, a Escola Municipal Jair de Oliveira e Escola Municipal Maria de Lourdes Pinheiro, ambas 

dentro do perímetro urbano, onde a atuação se deu no ensino fundamental e a Escola Estadual 

Professor Hamilton Lopes, onde as intervenções foram designadas para os alunos do ensino 

médio, porém outra cidade foi contemplada pelo mesmo subprojeto, o município de Pirapora, 

sendo o referido subprojeto inserido na Escola Municipal Dona Maria Cândida também dentro do 

perímetro urbano da cidade supracitada, onde os métodos inovadores e as experiências eram 

alicerçados no ensino fundamental. 

As escolas municipais selecionadas foram optadas devido ao baixo rendimento no Índice 

no Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, onde através de dados obtidos por duas 

ferramentas importantíssimas: a taxa de rendimento escolar e exames aplicados pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, e Censo Escolar, 

baseado nessas primazias o IDEB é calculado.  



A partir da necessidade de mudar o cotidiano das aulas, que muitas vezes são 

consideradas chatas, os acadêmicos bolsitas buscavam mudar e intervir positivamente levando 

aos alunos um ensino diferenciado, onde as metolodologias inovadoras e lúdicas eram bastante 

recorrentes, uma vez que, a explanação dos conteúdos em aulas tradicionais é considerada 

pelos próprios alunos com cansativo e desestimulante. Os métodos inovadores são utilizados 

nas aulas de Geografia para despertar o interesse do aluno em construir e entender o seu 

espaço de forma atrativa. Cavalcanti afirma que: 

 

Tais ações (práticas sócio-construtivistas na escola) devem pôr o aluno, sujeito do 
processo, em atividade diante do meio externo, o qual deve ser “inserido” no 
processo como objeto de conhecimento, ou seja, o aluno deve ter com esse meio 
(que são os conteúdos escolares) uma relação ativa, uma espécie de desafio que o 
leve a um desejo de conhecê-lo (CAVALCANTI, 2002, p. 32).   
 
 
 

Desafiar o aluno a conhecer o meio onde se encontra inserido, levando através de ações 

práticas o conhecimento Geográfico, leva o educando a despertar a criatividade, além de 

estimular o processo de ensino aprendizagem, sendo ainda uma ferramenta no combate da 

indisciplina, levando os alunos a cumprir as metas necessárias para uma educação de 

qualidade. Essas ações lúdicas levam os alunos a interagir com os colegas, professores, 

levando-os a explorar o espaço físico e social de forma prazerosa, sendo possível adquirir um 

maior conhecimento que anteriormente era obtido nas aulas ditas tradicionais, ou seja, apenas 

com o quadro e giz. 

 

LOCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AGRACIDAS PELO 

SUBPROJETO DE GEOGRAFIA – PIBID 

 

 
A primeira Instituição Educacional retratada é a Escola Municipal Professora Maria de 

Lourdes Pinheiro, localizada no Bairro Independência l região leste de Montes Claros (mapa 02). 

A atuação nesta unidade se deu com as intervenções de oitos bolsistas e uma supervisora, 

sendo uma equipe que recebia apoio total da Unimontes, da Capes, do PIBID e o grande 

diferencial eram os resultados obtidos pelos alunos nas provas, exercícios e no declino da 

indisciplina nas aulas de Geografia. 



 
Mapa 02: Localização da Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Pinheiro 

  

 
Mapa 03: Localização da Escola Municipal Jair de Oliveira – Região Noroeste de Montes Claros. 



Já a Escola Municipal Jair de Oliveira localizada na região noroeste de Montes Claros 

(mapa 03), são 05 acadêmicos atuantes e uma supervisora, onde as aulas de Geografia são 

ministradas com intervenções lúdicas, tornando as aulas de fácil compreensão e atrativas.   

 Vale destacar que as intervenções em ambas as escolas o método lúdico que 

vão desde oficinas, reciclagens, blogs, trabalhos de campo, etc. Os acadêmicos bolsistas 

realizaram intervenções inovadoras, mudaram o cotidiano das aulas de Geografia, além de 

mudar a sua percepção em relação ao magistério, onde através do PIBID a vontade de lecionar 

foi aprofundando e dando um novo norte para uma formação acadêmica qualificada, buscando 

uma graduação preparada para agir positivamente na problemática educacional brasileira. 

 

 Após várias atuações em sala de aula, diversas oficinas, onde todas as participações e 

atuações metodológicas e prática docentes inovadoras, além do apoio do PIBDI como vitrine 

para a licenciatura, tornou-se necessário relatar a importância do Programa na formação do 

acadêmico licenciando em Geografia. Para ser um professor verdadeiramente preparado para 

ensinar a construir uma educação melhor, os docentes também precisam reciclar envolver e 

conhecer a necessidade da esta em constante processo de aprendizagem. Conforme afirma 

Allessandrini (2002):  

 
 
 

Trabalhar com aprendizagem envolve um contínuo movimento de reflexão, um 
reajuste cotidiano de nossos próprios processos. Para que possamos ensinar nossos 
alunos, precisamos rever nosso próprio modo de aprender, nosso modo de construir 
a experiência. Um processo que se desenvolve e resulta em aprendizagem. 
(ALLESSANDRINI, 2002 p. 166) 

 
 
 

Toda via, esses acadêmicos bolsistas do PIBID se preparam diariamente e relatam a 

extrema significância do programa na formação docente, expondo a seguir a importância de 

integrar ao cotidiano escolar antes da graduação, onde foi possível propiciar um crescimento 

pessoal e profissional, preparando - os para atuar em um sistema de ensino complexo, mas 

fortalecidos para melhorar o ensino aprendizagem da unidade educacional onde os mesmos irão 

atuar após a graduação. 

 

 

 



RELATO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO PIBID NA FORMAÇÃO DO LICENCIANDO EM 

GEOGRAFIA DA UNIMONTES 

 

 

 

Sabendo do sucesso do PIBDI nas escolas municipais retratadas nesse artigo, o 

fortalecimento das aulas de Geografia, a dinamização do ensino aprendizagem, tornou-se 

preponderante descrever através de questionários aplicados para os acadêmicos bolsistas a real 

importância deste programa na formação docente de cada entrevistado. Foram aplicadas 30 

entrevistas contendo seis (06) perguntas objetivas e de claro entendimento, onde os Pibidianos 

responderam sobre a lapidação continua que o PIBID promoveu na vida acadêmica de cada 

bolsista. 

 

Na primeira questão, foi indagado sobre - Qual é a importância do PIBID na sua formação 

acadêmica? Após a análise de todas as respostas, vimos que cada acadêmico deu o seu 

parecer, porem com mesmo pensamento e grau de importância, retiramos duas respostas para 

denotar tamanha significância do programa. 

 

O PIBID vem colaborando de forma significativa em minha formação profissional, 
desde o momento em que possibilitou que eu adentrasse no cotidiano escolar mais 
cedo. O Programa não somente incentiva a minha formação docente como também 
apoia a formação continuada, além de intervir de maneira positiva na construção da 
identidade profissional enquanto futura educadora de Geografia. O PIBID tem 
rompido o distanciamento entre os níveis de ensino, contribuindo no 
desenvolvimento profissional, ao promover a integração recíproca entre os 
participantes, o aumento significativo da produção científica e a melhoria do ensino-
aprendizagem nas escolas. Por isso, não posso deixar de dizer o quanto o programa 
tem sido importante em minha formação pessoal e profissional, me proporcionando a 
cada dia novas experiências, aperfeiçoamento e qualificação. A formação de 
professores é elementar para consecução dos objetivos da educação, uma vez que é 
o docente que, em sua prática, operacionaliza as linhas metodológicas propostas 
pelas reformas educacionais. Portanto, o PIBID possibilita uma formação mais 
completa dos licenciandos ao mesmo tempo em que favorece a qualificação do 
trabalho docente nas escolas de educação básica. ( SIC) 

 

O PIBID fez aflorar ainda mais o meu amor pela licenciatura me proporcionando um 
contato direto com as escolas, dando mais experiência para quando eu estiver 
lecionando. (SIC) 

 

Na segunda indagação foi questionado Como é a atuação do PIBID nas escolas? Duas 

respostas denotam bem essa atuação. 

A atuação do PIBD nas escolas é de grande importância, pois, leva para as salas de 
aulas uma maneira diferente e mais divertida de trabalhar determinado conteúdo, 
fazendo com que o aluno goste mais da disciplina formando um elo entre 
universidade e escola básica.(SIC) 



O Subprojeto PIBID Geografia atua nas instituições de ensino em busca de 

desmistificar o rótulo que se refere à Geografia como uma disciplina enfadonha. Para 

tanto o Subprojeto procura intervir nas escolas utilizando metodologias inovadoras, 

incorporando novas técnicas ao ensino que possam atrair a atenção dos educandos, 

fazendo com que os alunos despertem interesse pelos conteúdos ministrados. (SIC) 

 

 

Tão logo, retomamos a terceira investigação, perguntando Como são desenvolvidos os trabalhos 

nas escolas?  Os bolsistas respondem que: 

 

Os trabalhos são desenvolvidos de acordo com o andamento das matérias 
selecionadas, das dúvidas, questionamentos e anseio dos alunos e das atividades 
que são propostas pela própria rede de ensino. (SIC) 

As nossas ações acontecem semanalmente através do desenvolvimento das 
intervenções ou das oficinas. As intervenções ocorrem na própria  sala de aula 
durante as aulas de Geografia da professora supervisora do projeto que também nos 
auxilia nesse processo. Já as oficinas ocorrem no contra turno normalmente na parte 
da tarde onde os alunos retornam a escola para o desenvolvimento da mesma. 
Todas as atividades realizadas na escola conta com o apoio da professora 
supervisora onde ela pode contribuir com sua experiência nos dando dicas de como 
o nosso trabalho pode ser melhor realizado.  (SIC) 

Os trabalhos são desenvolvidos nas escolas através dos acadêmicos com o auxílio 
dos coordenadores e professores das escolas. Os projetos são desenvolvidos 
através de brincadeiras, jogos, desenhos animados, ou seja, depende de cada 
projeto. Desta forma, o PIBID busca estreitar o laço de afeto, respeito e amor entre 
professor e aluno e, proporciona maior experiência e qualidade para que os 
acadêmicos possam se tornar grandes professores. (SIC) 

O subprojeto em que estou é novo não tivemos oportunidade de desenvolver muitos 
trabalhos, no entanto começamos com o grupo focal para fazer a caracterização da 
escola, e agora estamos desenvolvendo oficinas, peças teatrais ligadas ao tema do 
subprojeto para serem trabalhados junto a discentes do Ensino Fundamental do 7º, 
8º e 9º. (SIC) 

Produzimos materiais didáticos para serem aplicados nas escolas e assim 
contribuímos para a aprendizagem significativa dos alunos. Podemos também 
diagnosticar dificuldades por partes dos alunos e tentamos solucioná-las. (SIC) 

 

 

No quarto questionamento, sendo este também de cunho importante, onde postulam sobre as 

maiores dificuldades enfrentadas na realização das atividades ligadas ao projeto. Os 

licenciandos reafirmam uma realidade que grande parte do corpo docente já conhece, conforme 

observa abaixo: 

 



 

As maiores dificuldades encontradas para desenvolver as atividades é a questão do 
tempo e espaço disponível no ambiente escolar. Temos que planejar nossas 
atividades em virtude desses dois fatores mencionados, haja vista que não podemos 
atrapalhar o andamento das atividades nas escolas. (SIC) 

 

Uma das maiores dificuldades encontradas por nos muitas vezes e a indisciplina por 
parte de alguns alunos, pois muitas vezes eles não levam a sério as atividades 
elaboradas por nós do PIBID. Além disso, as oficinas que são realizadas no contra 
turno muitas vezes não atingem a todos, pois muitos não vão a escola no turno da 
tarde. E válido lembrar que a maioria dos alunos gosta muito dos projetos e os levam 
a serio, mas existe sim uma minoria que muitas vezes acaba atrapalhando. (SIC) 

 

Na quinta questão foi argumentado sobre O PIBID influenciou na sua decisão para lecionar, 

sendo notório o sucesso do Programa, todos os trinta acadêmicos envolvidos com o Programa 

responderam sim, sendo 100% de aprovação. Na sexta e última questão foi perguntado se Você 

considera o PIBID fundamental para a formação de uma docência qualificada e continuada, onde 

todos os licenciandos responderam positivamente, dando êxito na inserção do Programa na vida 

acadêmica, preparando-os para atuar na sala de aula, além ensinar um novo caminho para levar 

o ensino nas nossas escolas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID é indubitavelmente 

uma peça chave na formação do licenciando em Geografia da Universidade Estadual de Montes 

Claros, sendo um projeto que atribui força e fez com que a licenciatura alavancasse um patamar 

de importância na Universidade, todo o apoio fornecido para com os acadêmicos através dos 

Supervisores, Coordenadores foi de primordial significância para o sucesso dos envolvidos nesta 

dinâmica. Toda a dinâmica que envolve e prioriza o ensino deve ser divulgada para sociedade, 

mostrando que a preocupação em passar uma educação de qualidade é visada com teor de 

prioridade pelos órgãos competentes, uma vez que, fomentar programas que realmente 

preocupam com o aluno é trabalhar em prol de um futuro para toda a nação brasileira. 

Essa parceria entre PIBID e Unimontes colheu muito frutos tanto na questão acadêmico 

profissional, quanto no teor pessoal, onde os Pibidianos sentiam a necessidade de intervir nas 



aulas de Geografia, trazendo à tona todas as dificuldades, expondo as necessidades de 

mudança e intervindo de maneira pedagógica na vida do aluno. Através do relato dos bolsistas 

podemos perceber que os mesmos estão preparados para serem professores atuantes e uma 

vez que, apreenderam através dos objetivos do PIBID, da vivencia no cotidiano escolar a 

verdadeira necessidade de atuar na educação de forma significativa, trazendo para dentro da 

sala de aula a vontade de ensinar e de aprender, onde todos os personagens envolvidos neste 

processo são responsáveis pela sociedade critica e construtiva, sendo a educação de qualidade 

a ferramenta crucial para levar o Brasil a ser país de primeiro mundo, pois o ensino a chave 

mestra que abre as portas de um país desenvolvido. 

Deste modo conclui-se que Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência eleva de 

forma qualitativa a formação dos futuros docentes, colaborando indubitavelmente para um 

sistema de ensino aprendizagem que favoreça o aluno, o professor e todos os protagonistas 

inseridos na comunidade escolar.  
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