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Na atual conjuntura educacional brasileira, várias são as barreiras enfrentadas no ensino 
aprendizagem a citar a falta de interesse dos alunos, falta de políticas públicas em prol da 
carreira profissional dos docentes, turmas lotadas, indisciplina, etc., No tocante da ciência 
Geográfica, as problemáticas não são distintas. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência – PIBID fomentado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - CAPES através do Ministério da Educação – MEC trouxe um novo viés para as 
licenciaturas, ao proporcionar aos acadêmicos o incentivo a docência, aos professores a 
oportunidade da formação continuada e aos alunos da educação básica a oportunidade de um 
ensino de qualidade. Portanto, a partir deste pressuposto o objetivo do presente trabalho 
consiste em divulgar as ações fortalecedoras do Subprojeto PIBID de Geografia na Escola 
Municipal Jair de Oliveira, localizada na cidade de Montes Claros – MG. O percurso 
metodológico utilizado incidiu em referencial bibliográfico, sítios eletrônicos, além de 
experiências proporcionadas pelo Subprojeto na unidade educacional. Os resultados da 
pesquisa possibilitaram uma extensão da Universidade ao campo de estudo, aliando a teoria 
estudada na academia e prática por meio da inserção do Subprojeto na instituição educacional, e 
aulas Geográficas inovadoras, facilitando o processo de ensino aprendizagem dos educandos 
através das metodologias que transformaram o cotidiano das aulas no campo de estudo, tendo 
em vista que o mesmo se torna uma extensão da universidade objetivando a melhoria do ensino 
aprendizagem e logo um maior nível intelectual e crítico, dos cidadãos pensantes. , inseridos na 
sociedade Sendo assim o PIBID corrobora com a transformação da realidade educacional no 
âmbito brasileiro tanto em escala local como nacional. 
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INTRODUÇÃO 

 
Segundo o Dicionário o professor é o educador, instrutor, mestre, preceptor, formador, 

orientador, várias são as qualificações para o responsável pela formação educacional brasileira, 

muitos são os adjetivos agregados ao profissional docente, predicados estes que, enaltece o 

professor, porém, é notória a desvalorização deste profissional, a citar a falta de interesse dos 

alunos, falta de políticas públicas em prol da carreira profissional dos docentes, turmas lotadas, 

indisciplina, etc. Devido as esses atributos negativos poucos sãos os acadêmicos que buscam a 

licenciatura nas Universidades, devido a essa defasagem o Governo Federal por meio do 

Ministério da Educação, juntamente com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – CAPES, fomentaram o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência 

– PIBID, sendo este um elo de extensão entre a Universidade e a comunidade. 

 

Partindo deste pressuposto a Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes 

buscou essa parceria com o MEC para formar os seus licenciandos, levando os mesmos a 

conhecerem o campo de trabalho antes mesmo conclusão da licenciatura, induzindo os 

acadêmicos a entenderem todos os pilares do sistema educacional, os pontos positivos e 

negativos da docência, utilizando a teoria estudada na academia através da prática nas escolas 

municipais e estaduais de Montes Claros, sendo assim, portanto uma extensão universitária da 

licenciatura. Dentro desta perspectiva o presente estudo busca fazer uma discussão a partir da 

importância do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência para o licenciando em 

Geografia, uma vez que, o convívio com a Unidade Educacional, toda prática vivida dentro de 

sala de aula, prepara o futuro professor de Geografia, dando suporte para qualquer divergência 

que o mesmo encontrará na atuação docência. 

 

Dado esse contexto essa pesquisa tem como objetivo principal divulgar as ações 

fortalecedoras do Subprojeto PIBID de Geografia em uma das escolas em que o Programa foi 

inserido, a Escola Municipal Jair de Oliveira, localizada na cidade de Montes Claros – MG, 

cidade considerada um pólo universitário, e que pertence a meso região do norte de minas 

composta por 89 municípios, a região chega a possuir grande quantidade de acadêmicos 

advindos de outras regiões e até mesmo do sul da Bahia.  O percurso metodológico utilizado 

incidiu em referencial bibliográfico, sítios eletrônicos, além de experiências proporcionadas pelo 

Subprojeto na unidade educacional.  

 



Hodiernamente, pode - se afirmar que o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência – PIBID, além de preparar o futuro professor para exercer a carreira docente é também 

considerado um programa de extensão universitária, onde fortalece os elos entre a Universidade 

e a Sociedade, ambas protagonistas no processo de ensino aprendizagem qualitativas. 

 

A IMPORTÂNCIA DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA  

 

A formação acadêmica pautada em uma extensão universitária contribui reforça o elo 

entre universidade e comunidade, onde ambos se fortalecem e cooperam mutuamente para 

formação acadêmica e social dos graduandos. NUNES E SILVA nos afirma que  

 

A extensão universitária é uma forma de interação que deve existir entre a 
universidade e a comunidade na qual ela está inserida, uma espécie de ponte 
permanente entre a universidade e os diversos setores da sociedade. Funciona 
como uma via de duas mãos em que a universidade leva conhecimentos e/ou 
assistência à comunidade e recebe dela influxos positivos em forma de 
retroalimentação, tais como suas reais necessidades, anseios e aspirações. Além 
disso, a universidade aprende com o saber dessas comunidades. (pag. 120) 

 

A partir do momento em que se vincula pesquisa, cultura, sociedade e universidade o 

resultado será positivo onde a essência dessa extensão é realmente preparar o profissional para 

a atuação no mercado de trabalho. O FORUM 2001 nos informa ainda que “Extensão 

Universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de 

forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade”.  

 

Portanto essa a associação é vista de maneira positiva uma vez que todos os envolvidos 

neste processo são favorecidos, principalmente os universitários, onde os mesmos exercem as 

suas responsabilidades sociais, a reflexão teórica, a práxis e todos os atributos que a 

Universidade lhes oferece. Porém o foco deste estudo é o PIBID de Geografia, onde os 

acadêmicos notaram a extensão universitária que o programa oferece, pautando em um ensino e 

uma formação qualitativa dos licenciandos em Geografia, oferecendo aos mesmos o convívio 

com o futuro campo de atuação, preparando para ação e fortalecimento do processo de ensino 

aprendizagem da instituição educacional onde este futuro professor estará envolvido. 

 



No que concerne a Ciência Geográfica, esta, coopera na formação social do aluno, pois 

é uma ciência mutável que contribui para vários setores tantos naturais, físicos, sociais, etc. O 

processo de ensino aprendizagem desta disciplina deve se pautar numa formação qualitativa do 

educador, que contribua para a formação do educando de forma eficaz, cooperando no 

desenvolvimento de um cidadão crítico e reflexivo.  

 

Se o professor de geografia é o mediador do processo de formação do aluno, se a 

qualidade dessa intermediação interfere nos processos intelectuais afetivos e sociais 

do aluno, ele tem tarefas importantes a cumprir. Sua formação inicial e continuada, 

que ocorre nas Universidades e faculdades e no exercício cotidiano da profissão, de 

vê estar voltada para o cumprimento dessa tarefa social. (CAVALCANTI 2002 p. 20-

21) 

              Sendo assim, uma formação extensiva é um ingrediente preponderante para o futuro 

docente, onde o mesmo se encontra um passo a frente dos demais licenciandos, sendo 

conhecedor da comunidade escolar e todo o mecanismo que a envolve. 

 

PIBID: O PILAR RESPONSÁVEL PELA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DO 
FUTURO DOCENTE  

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID tem como objetivo o 

incentivo e apoio a formação de professores da escola básica, onde visa a inserção do futuro 

professor nas instituições de ensino a partir do inicio de sua formação ainda na universidade, 

onde ele irá desenvolver nas instituições de ensino atividades didáticas pedagógicas que irão 

lhes trazer experiências e práticas que contribuirão para auxiliar em situações adversas 

enfrentadas durante sua carreira docente.  

Os alunos participantes do programa contam com a orientação de um docente da 

licenciatura e de um professor da escola, que irão dar suporte aos acadêmicos durante o 

desenvolvimento das atividades propostas para serem desenvolvidas na instituição de ensino, 

contribuindo para que as mesmas se tornem de fato eficientes. Este programa e gerenciado pela 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) que é uma instituição 

pertencente ao MEC (Ministério da Educação) onde em 2007 também passou a autuar no auxilio 

da formação de professores da escola básica. O PIBID pode desenvolver parcerias com os 



estabelecimentos de Ensino Superior sejam elas públicas, particulares ou filantrópicas, podendo 

assim alcançar uma maior abrangência em sua atuação. Segundo a CAPES (2010) os objetivos 

do programa são: 

 

 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. 
 
 

O programa visa uma melhor preparação do futuro professor onde o mesmo irá aliar 

teoria e pratica, levando os seus conhecimentos adquiridos na universidade para a sala de aula. 

O PIBID e a CAPES visam também a valorização da licenciatura e cria também motivações para 

um professor pesquisador. Através dessas atribuições o programa foi inserido na Universidade 

Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) em consonância com o edital Nº 

02/2009/CAPES/DEB-PIBID, fazendo parte deles os 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 alguns 

acadêmicos foram selecionados para fazerem parte do programa, pois o mesmo não atinge 

todos os alunos de licenciatura pertencentes a universidade, onde os bolsistas foram 

selecionados inicialmente através de currículo, análise de freqüência, notas, participação em 

eventos e posteriormente entrevista do graduando. 

 

 

 



A LOCALIZAÇÃO E A CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 
 

 

 
Mapa 01: Localização da Cidade Montes Claros - MG 
 
 

 
 
 A cidade de Montes Claros é a maior cidade da região Norte Mineira, os dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE, de acordo com o ultimo censo demográficos 

(2010) nos informa que a cidade possui um número populacional de 361, 915mil habitantes, em 

um território de 3.568,935 Km² em decorrência deste possui uma densidade populacional de 

101,4 HAB/Km².  É uma das cidades mineiras consideradas polo em Educação, no que se diz 

respeito ao ensino universitário, além de atender aos moradores dos municípios, absorve muitos 

estudantes das regiões vizinhas, bem como de outros estados. FRANÇA 2007 (pag.7) salienta 

que: 

Dentre os principais serviços desenvolvidos, merecem destaque aqueles 
relacionados à saúde e à educação. A polarização de Montes Claros em relação à 
região em que se insere é visível, com destaque, sobretudo, para o setor 
educacional, marcado pela presença da Universidade Estadual de Montes Claros 
UNIMONTES, pelo núcleo da UFMG e, nos últimos anos, por inúmeras faculdades 
particulares. Além de Cursos preparatórios para vestibulares, colégios de ensino 



médio e fundamental e cursos técnicos e profissionalizantes que atraem jovens de 
cidades vizinhas e de outras regiões para Montes Claros. 

 

Portanto Montes Claros é realmente polo universitário responsável pela formação de 

vários profissionais, tanto na área educacional, na área da saúde, administrativa, jurídica, na 

engenharia, onde podemos notar algumas universidades existentes em Montes Claros conforme 

a figura 01, que estão expostas algumas das importantes Faculdades e Universidades de 

Montes Claros tal como: a Universidade Estadual De Montes Claros – Unimontes, Universidade 

Federal De Minas Gerais – UFMG, Faculdades Integradas Do Norte De Minas – FUNORTE, 

Faculdade De Computação De Montes Claros – FACOMP, Faculdade Educacional De Montes 

Claros – FACIT FEMC, Faculdades Santo Agostinho, Universidade De Uberaba – UNIUBE, 

Faculdades Pitágoras, Faculdade De Saúde Ibituruna – FASI, Etc. 

 

 
Figura 01: Algumas Universidades Localizadas na Cidade de Montes Claros - MG 
  
 

Partindo deste pressuposto passamos para o foco principal deste estudo, a Escola 

Municipal Jair de Oliveira, localizada na região Noroeste de Montes Claros, situada Rua 

Celestino Ferreira nº326, bairro Jardim Eldorado (MAPA 02). A instituição Educacional de acordo 



com o Projeto Político Pedagógico pela Lei Estadual de nº3962 publicada no MG em 25/12/1965 

e tornando - a municipal de acordo com a deliberação da Portaria de Nº 7880/96 e publicada em 

28/06/1996. A unidade recebeu este nome para homenagear um grande jornalista de vasta 

influencia e grandemente estimado pelo povo norte mineiro. 

.

 
Mapa 02: Localização da Escola Municipal Jair de Oliveira – Região Noroeste de Montes Claros. 
 
 

A estrutura organizacional da escola é composta por 05 pavilhões compostos por 17 

salas, além de possui 01 biblioteca, 01 sala de multimeios, 01 sala para a direção e vice-direção, 

01 sala da secretaria, 01 sala de supervisão, sala dos professores, refeitório, sanitários 

masculinos e femininos, 02 salas de recursos pedagógicos, 01 depósito e 01 quadra coberta, 

onde atende alunos nos 03 turnos, oferecendo um ensino de qualidade para 942 alunos, 

distribuídos em 541 no turno matutino, 205 vespertino, 196 jovens e adultos matriculados na 

Educação de Jovens e Adultos, proporcionando uma educação qualitativa para o bairro Jardim 

Eldorado e bairros adjacentes, tais como Vila Áurea e Cedro, Castelo Branco, Santa Eugênia, 

etc. 

 



 
Figura 02: Estrutura Física Organizacional da Escola Municipal Jair de Oliveira 
  
 

A escola se encontra em uma localidade periférica com grande índice de criminalidade e 

trafico de drogas, a mesma conta com o apoio da Polícia Militar do estado de Minas Gerais 

através do Programa Educacional de resistência as Drogas - PROERD, que segundo a polícia 

tem por objetivo prevenir o uso indevido de drogas e combater a violência entre jovens, através 

dessas parcerias é possível obter uma maior disciplina dentro do ambiente escolar.  

As ações do PIBID também proporcionam uma forte interação da escola com a 

comunidade, pois em algumas oficinas realizadas existe a participação de pais de alunos que 

contribuem para o desenvolvimento das mesmas podendo assim estar mais próximos do 

ambiente de aprendizado aos quais seus filhos se encontram inseridos. As crianças dessa área 

possuem um alto fator de risco social e com isso a responsabilidade da escola aumenta, sua 

função passa a ir além do ensinar e passa a ser a do educar orientar para que as condições 

sociais vigentes não sejam reproduzidas daí a importância da atuação eficaz do Estado através 

de projetos que venham se não solucionar ao menos minimizar tais condições. 

 

 

DA UNIVERSIDADE PARA A EXTENSÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR 



 

Após a seleção dos bolsistas do curso de Licenciatura Plena em Geografia, os mesmo 

foram dispostos para as Escolas selecionados para a atuação do Programas, tais como Escola 

Municipal Maria de Lourdes Pinheiro, Escola Estadual Hamilton Lopes, Escola Municipal Jair de 

Oliveira, esta sendo o palco das atuações resultantes deste artigo. 

As atividades realizadas pelos acadêmicos bolsistas são consideradas intervenções que 

modificaram as aulas de Geografia, uma vez que esta ciência é considerada pelos alunos como 

chata e mnemônica, cansativa, sendo assim os acadêmicos buscam através do lúdico mudar a 

realidade das aulas Geográficas. Seguindo a figura 02 podemos observar alguns acadêmicos 

bolsistas atuantes na Escola Jair de Oliveira juntamente com a professora Supervisora. 

 

 

Figura 02: Acadêmicos bolsistas atuantes na Escola Municipal Jair de Oliveira. 

 

 

Dentre as oficinas realizadas, podemos citar o Quebra Cabeça Geográfico, Trilha Geográfica, 

Boliche Geográfica, intervenções que os alunos interagem com os acadêmicos, professores e 



também com os colegas. Santos (2010, p. 3) informa que esses métodos socializam todos os 

protagonistas no processo de aprendizagem, onde o autor relata que  

 

Os jogos lúdicos oferecem condições do educando vivenciar situações-problemas, a 
partir do desenvolvimento de jogos planejados e livres que permitam à criança uma 
vivência no tocante às experiências com a lógica e o raciocínio e permitindo 
atividades físicas e mentais que favorecem a sociabilidade e estimulando as reações 
afetivas, cognitivas, sociais, morais, culturais e lingüísticas.  

  
 

Esses recursos didáticos são facilitadores da aprendizagem, pois os alunos absorvem 

um maior conhecimento, onde a explanação do conteúdo ganha um ar de brincadeira, resultando 

assim em aulas criativas e divertidas. Conforme a figura 03 pode observar a montagem do 

Quebra Cabeça Geográfico de Mapas. Depois da realização dessa oficina notamos um maior 

entrosamento com os mapas, onde os alunos começaram a perceber que a Geografia é uma 

matéria gostosa de aprender, onde a absorção do conteúdo se deu de maneira tranqüila e eficaz 

 

Figura 03: Confecção da Oficina do Quebra Cabeça Geográfico de Mapas. 



 

 

Figura 04: Execução das oficinas Boliche Geográfico e Trilha Geográfica. 

 

 

De acordo com a figura 04 observamos a execução das oficinas Boliche Geográfico e 

Trilha Geográfica, onde as assimilações do conteúdo através do lúdico motivaram os alunos a 

compreender a teoria abordada em sala de aula, para que no momento em que as oficinas forem 

realizadas os mesmo buscarem dar um show de conhecimento e aprendizagem, facilitando a 

apreensão do conteúdo. 

Após a execução de oficinas, vivencia com cotidiano escolar, a troca de experiência com os 

alunos, obtivemos alguns relatos de acadêmicos bolsistas graduados e em graduação que 

denotaram a importância do PIBID na formação acadêmica destes Licenciandos em Geografia, 

onde os mesmos relatam sobre que o Programa fez com que os mesmos galgassem um 

caminho produtivo no rumo de uma docência participativa e qualitativa. 

 

 

 
“Através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação á Docência – 
PIBID foi possível me ater às necessidades de uma formação 
qualificada e preparada para levar aos meus alunos aulas que 



realmente modifiquem a realidade da Geografia, pois essa ciência é 
preponderante na formação social do educando. O PIBID me 
proporcionou troca de experiências com professores, Mestre, Doutores 
em Geografia tanto em Montes Claros, como em outras cidades 
através de uma formação continuada em outras localidades brasileiras 
em diversos Congressos Científicos. Toda a minha formação foi 
pautada na vontade de ser professora, na necessidade de fazer a 
diferença dentro da sala de aula, viver a licenciatura plena, valorizando 
o curso de Geografia e todo o corpo docente que se comprometeu a 
nos ensinar a ciência tanto na parte física quanto humana, sem 
delegar qual seria a mais importante, através do PIBID, pude perceber 
que a Ciência Geográfica é deve ser respeitada pela a importância da 
formação do homem no seu processo enquanto cidadão. Por 
intermédio do Programa estou matriculada na Pós Graduação em 
Geografia Escolar. Portanto o PIBID fez desabrochar uma docente 
comprometida com a educação básica, ou seja, fez nascer uma 
verdadeira PROFESSORA PESQUISADORA”. (SIC) 
 
 
 
“O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação á Docência Pibid para 
mim se torna fundamental dentro de um curso de licenciatura, pois 
possibilita a inserção do acadêmico ao meio escolar ainda durante a 
graduação, podendo assim adquirir experiência. Apesar de não estar a 
muito tempo no projeto, apenas seis meses, já foi possível perceber 
que o mesmo nos torna mais dinâmicos e seguros com as nossas 
ações em sala. Além disso, desperta nossa criatividade para a 
elaboração de aulas mais atraentes para os alunos, tornando assim os 
processos de ensino aprendizagem mais eficazes. Portanto acredito 
que este projeto contribui de maneira impar para minha formação de 
Licenciada em Geografia, pois as experiências adquiridas vão além 
daquelas proporcionadas pelos estágios propostos na grade curricular 
do curso, mas também de toda a experiência docente que o Programa 
pode me proporcionar, entender como funciona uma escola, conhecer 
toda a sua estrutura organizacional, todas as obrigações que a 
Unidade Educacional tem para com a comunidade, a necessidade de 
levar ao aluno um ensino de qualidade independentemente da sua 
classe, raça, etc. O PIBID fortalece a formação acadêmica do 
Licenciando e nos orienta em sermos professores dedicados com o 
processo de ensino aprendizagem”. (SIC) 

 

“O PIBID representa pra mim um instrumento direcionador na minha 
formação docente. Proporciona-me estar em contato direto com o 
ambiente escolar no qual eu desejo atuar, me possibilitando visualizar 
o contexto na qual a escola se encontra inserida, detectando assim os 
principais desafios que encontrarei na minha carreira profissional, 
atentando para a responsabilidade social e educacional que compete a 
mim no processo ensino-aprendizagem. Esse processo se dá com as 
atividades que cabem a nós realizar que estimulam os alunos na 



compreensão de conceitos estudados em sala de aula promovendo 
assim o interesse dos discentes pela disciplina de Geografia. O PIBID 
faz esta ligação direta entre a educação superior e a educação básica 
favorecendo assim que nós futuros professores estejamos preparados 
e dispostos a encarar a profissão de professor como coformadores de 
futuros cidadãos atuantes e responsáveis pelo seu processo formação 
pessoal e profissional”. (SIC) 

 

Após os relatos de alguns integrantes do PIBID de Geografia da Unimontes, tornou-se 

notório a vocação para a uma Licenciatura qualitativa e que seja pautada em uma formação 

extensiva, fortalecedora do elo entre Universidade e Comunidade, onde ambas promovem um 

processo de ensino aprendizagem tanto dos acadêmicos como dos educandos. Portanto essa 

oportunidade que o programa oferece tornou-se preponderante para a Licenciatura dos futuros 

professores de Geografia envolvidos no PIBID. GONÇALVES (p. 7 2012) ressalta que: 

 

Colocando em prática o que o projeto disponibiliza para a melhor 
formação acadêmica do estudante de licenciatura, estes terão a 
oportunidade de aprender a fazer planejamentos de aulas, participar 
de reuniões que concerne à escola, a exemplo do conselho de classe 
e colegiado, envolvimento em gincanas, feiras e toda a programação 
que envolve o calendário escolar. É importante ressaltar a vivência em 
sala de aula, a qual possibilita aplicar o conteúdo apreendido na 
Universidade de maneira palpável e inovadora aos estudantes do 
ensino fundamental e médio. (GONÇALVES p. 7 2012) 

 
 

Sendo assim o Programa de Incentivo a Docência contribui para uma extensão 

Universitária Docente, levando as Escolas Municipais e Estaduais acadêmicos em preparação 

para a atuação docente, motivando-os para a atuação do Magistério, resultando em um ensino 

aprendizagem qualitativo, buscando uma melhoria nas aulas de Geografia, quiçá no corpo de 

toda a comunidade escolar onde os mesmo estão envolvidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sendo a prática do PIBID de Geografia, uma forma de extensão da Universidade, foi 

possível inferir que as suas ações colaboram para o ensino mais dinâmico e eficaz através de 



metodologias inovadoras, com elaboração de oficinas nas quais se buscava ilustrar o conteúdo 

aprendido em sala de aula, que tornou mais interessante a disciplina de Geografia que antes não 

era bem vista pelos alunos, além disso, possibilitou que os acadêmicos do curso de Licenciatura 

Plena em Geografia adquirissem experiência com o meio escolar que se tornou um laboratório 

de pesquisa para os mesmos, sendo assim podemos observar que a relação Universidade e 

Comunidade se tornam de extrema importância, pois há uma relação de contribuição mutua 

entre ambas.  

Através deste incentivo em conhecer o futuro campo de trabalho, os licenciandos 

consideram o Programa como uma ferramenta extensiva, que proporcionou um conhecimento 

holístico das esferas que envolvem a carreira docente, a convivência com a docência antes 

mesma da formação possibilitando uma graduação privilegiada onde obtemos um resultado bem 

satisfatório, pois tanto alunos como acadêmicos puderam se beneficiar através da extensão 

proporcionada pelo PIBID. O Elo entre Universidade e Comunidade, teoria e prática remete em 

uma socialização em prol de uma educação de qualidade, onde um dos maiores protagonistas 

deste processo é um programa que apoia, ensina, qualifica, recicla e favorece uma educação 

continuada de todos os autores inseridos no PIBID, promovendo um ensino aprendizagem tanto 

do ensino fundamental como do ensino superior. 

Sendo assim, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID corrobora com 

a transformação da realidade educacional no âmbito brasileiro tanto em escala local como 

nacional, pois o programa que tende a melhorar a qualificação e formação dos professores tanto 

graduados, como os em processo de graduação, uma vez que, facilita o acesso a comunidade 

escolar através das ações Pibidianas nas instituições públicas, criando oportunidades e 

participação dos acadêmicos em todas as práticas metodológicas que visam identificar e superar 

as problemáticas do processo de ensino aprendizagem que concerne da Unidade Educacional 

em que cada bolsistas se encontra inserido, tornando evidente que os incentivos que o PIBID 

oferece potencializa a qualidade e a graduação dos envolvidos com o programa. 
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