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Introdução 

 Apenas os métodos teóricos adquiridos durante a formação específica, não são capazes de garantir uma formação 

profissional de qualidade. Essa formação é alcançada com êxito, se estiver relacionada com as vivências pessoais, 

culturais e pelos conhecimentos práticos adquiridos na vida diária da profissão, uma vez que um curso de formação de 

professores também necessita promover ao indivíduo oportunidades de se deparar com as diversas situações práticas 

para, a partir delas, propor formas de ensinar. Cunha [1] relata que “os atuais professores se inspiram nas práticas 

vividas quando decidem como ensinar”. 

Já é consenso o reconhecimento de que a formação de professores é importante para uma educação de qualidade, com 

afirma Gatti [2], e o Brasil tem investido em políticas que contribuam para a melhoria da formação dos professores, 

como, por exemplo, o Programa de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID).  

O PIBID é uma política pública brasileira de valorização do magistério para a Educação Básica pública, 

implementada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), desde 2007 e executado 

pelas universidades por meio da distribuição de bolsas a três segmentos: licenciandos, professores da rede pública e 

professores de universidades. 

O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Câmpus Januária participa do Programa e atualmente todos os cursos 

de licenciatura do Instituto possuem subprojetos vinculados ao PIBID. O PIBID, especialmente com o subprojeto de 

Matemática, tem realizado ações conjuntas entre a instituição e as escolas públicas da cidade de Januária, visando 

contribuir para dinamizar o trabalho já desenvolvido pela escola, e na busca de bons resultados para a aprendizagem 

Matemática dos alunos, bem como contribuir com os trabalhos dos professores das escolas parceiras.  

Dessa forma, pretende-se revelar as ações que o PIBID oportuniza aos bolsistas na atualização de conhecimentos, 

mostrando especialmente as vantagens na docência a partir da participação no programa, bem como evidenciar as 

contribuições do PIBID na permanência desses alunos no curso de licenciatura em Matemática. 

 

Material e métodos 

Inicialmente foi realizada uma revisão da literatura referente à formação de professores e desenvolvimento da carreira 

docente, bem como sobre o PIBID. Dessa forma, verificaram-se os principais tópicos e aspectos metodológicos 

abordados a fim de fundamentar as atividades desenvolvidas. Esta etapa de trabalho se realizou através de reuniões para 

estudo e discussão dos temas elencados anteriormente. 

Com os dados coletados junto à Coordenação Institucional do PIBID, foi realizado o levantamento dos dados 

relativos ao número de alunos participantes do programa desde sua implantação no IFNMG Câmpus Januária até o 

presente momento e a sua permanência no curso.  

 

Resultados e discussão 

O PIBID tem por objetivo principal introduzir o licenciando no espaço escolar, para que ele possa compreender seu 

cotidiano e aprender a lidar com outras situações além da sala de aula. A proposta é que o licenciando passe, assim, a ter 

uma formação mais sólida, uma vez que se torna mais evidente a correlação entre prática e teoria. 

Do mês de fevereiro de 2010 até o mês de julho de 2015, participaram do PIBID no IFNMG-Câmpus Januária, no 

subprojeto de Matemática 89 bolsistas.  

Desde o mês de março de 2014 até o determinado momento, o PIBID com o subprojeto de Matemática no IFNMG-

Câmpus Januária, conta com 36 bolsistas regularmente ativos. Houve o cancelamento de quinze bolsas, sendo que 

quatro foram a pedido dos próprios bolsistas, três trancaram matrícula, dois conseguiram emprego, três foram titulados, 

 
 



 

dois tiveram projeto aprovado em iniciação cientifica e um desistiu do curso com quatro meses de participação no 

programa. 

O subprojeto possibilita aos bolsistas licenciandos em Matemática o conhecimento e a análise da realidade escolar e o 

aprofundamento de conteúdos matemáticos do Ensino Fundamental e Médio, considerados imprescindíveis à formação e 

atuação profissional. Além disso, o PIBID contribui com a bolsa, que influencia bastante no incentivo à participação do 

programa.  

Com os dados já coletados, analisou-se o número de bolsistas que já participaram do programa, desde a implantação 

até o mês de julho de 2015, levando-se em conta a quantidade de bolsas recebidas, ou seja, o período de permanência de 

cada bolsista no programa. Os resultados do levantamento estão dispostos na Fig. 1 no final deste trabalho. Percebeu-se 

que trinta alunos participaram do PIBID entre dez e vinte meses.  

Foi possível perceber que o programa já contribuiu e continua contribuindo com seus participantes. Como é um 

programa que permite a experiência do “saber fazer, fazendo”, fica claro a sua relevância ímpar no que diz respeito à 

formação, sendo que ao mesmo tempo não deixa às margens todo conhecimento necessário ao saber em fase de 

construção da identidade profissional. 

 

Considerações finais 

O PIBID permite que não apenas os alunos universitários consigam uma formação mais ampliada, sendo que os 

esforços são voltados para que eles compreendam a instituição escolar em que estão atuando; como também os 

professores da educação básica, assim como as escolas parceiras sejam beneficiadas.  

Os professores, por exemplo, entram em contato com os graduandos e esses acabam refletindo sobre as novas 

tendências pedagógicas, sobre sua própria formação e atuação. Isso pode desencadear a ideia de que “a formação de 

professores, envolve o diálogo constante entre teoria e prática, anunciando as possibilidades de intervenção-ação 

reflexiva continuada, tendo em vista que a formação contínua está atrelada à conscientização do inacabamento 

profissional do professor e à necessidade de desvelar a sua atitude docente mediante as exigências contemporâneas de 

uma formação contextualizada” [3]. 

Por isso, o PIBID, se caracteriza como um meio de contribuição e aprimoramento da formação da docência, 

reconhecendo o processo de reflexão sobre a prática, dando ênfase à extrema significância de uma relação mais próxima 

entre as teorias que cercam as universidades com as experiências que ocorrem nas salas de aula. 
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Figura 1. Gráfico que relaciona os bolsistas com a quantidade de bolsas já recebidas 

 


