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A procura pelas licenciaturas é muito pequena. 
Segundo Santos (2010), para várias pessoas, escol-
her a docência como profissão é um ato de muita 
coragem, pois se sabe que no Brasil o progresso da 
educação caminha a passos lentos e repletos de dis-
paridade regionais. Diante dessa triste realidade, é 
fácil perceber a carência de professores, principal-
mente nas disciplinas: Química, Física, Biologia e 
Matemática. Com o intuito de aumentar o número 
de professores nestas áreas e contribuir para a 
elevação da qualidade da capacitação dos mesmos, 
surgem as licenciaturas nos Institutos Federais 
(IF’s) que, entre as principais propostas existentes 
há uma que visa disponibilizar uma parte dos cur-
sos de ensino superior para as licenciaturas a fim 
de combater a defasagem nas escolas.

Em 2008 são criados os IF’s, no nosso contexto 
foi criado o Instituto Federal do Norte de Minas 
Gerais (IFNMG) que é composto de sete campis, 
sendo que oferece as licenciaturas somente em dois 
campis – Salinas e Januária. É importante res-
saltar que as licenciaturas oferecidas são daquelas 
áreas tidas como as mais defasadas na educação 
básica. O IFNMG - Salinas tem como desafio 
promover um ensino de qualidade que busque 
os princípios da justiça social, que possibilite aos 
alunos uma entrada justa, com uma permanência 
e uma saída com sucesso, buscando ofertar de fato 
uma educação de excelência. É por essas e outras 
razões que a instituição inclui nas suas ações 
pedagógicas a produção do conhecimento científico 
socialmente necessário. A pesquisa e a inovação no 
campus têm por princípio a vinculação estreita com 
a ciência e tecnologia, destinadas à construção da 
cidadania, da democracia, de defesa do meio am-
biente e da vida, de criação e produção solidárias. 
O IFNMG assume a extensão como sendo uma 
prática acadêmica que articula o ensino, em todos 
os níveis e modalidades da educação profissional e 
tecnológica, e a pesquisa aplicada de forma indisso-
ciável e que viabiliza a relação entre o Instituto e a 

sociedade. A extensão é uma via de mão dupla, que 
interage o saber acadêmico com o saber popular. 
E, como prática acadêmica, a extensão deve dirigir 
seus interesses para as grandes questões sociais 
do país, principalmente para as demandadas pelas 
comunidades do Norte de Minas Gerais.

Visando melhorar a questão da formação de profes-
sores no país foi criado o Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) com apoio 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior do Ministério da Educação e 
Diretoria de Educação Básica Presencial (CAPES/
DEB) e tem com proposta atender ao plano de me-
tas e Compromisso Todos pela Educação, previsto 
no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 
sendo iniciado por meio da primeira chamada de 
projetos com Edital da CAPES publicado no dia 24 
de Janeiro de 2008.

Tendo a instituição e o programa as mesmas 
preocupações quanto a formação de professores e 
melhoria do ensino no Brasil, buscou-se a parce-
ria entre as duas, tendo seus próprios tramites e 
acordos.

No IFNMG – campus Salinas, o PIBID teve inicio 
em Agosto de 2011, através do projeto licenciatura 
em ação, o que foi uma grande conquista para a 
instituição que teve os seus primeiros cursos de li-
cenciaturas no ano de 2010. No IFNMG de Salinas, 
o programa é desenvolvido por quatro subprojetos, 
sendo eles vinculados as Licenciaturas em Ciências 
Biológicas, Física, Química e Matemática e conta 
com 70 acadêmicos bolsistas no programa.

O PIBID desenvolve um trabalho de parceria com 
escolas públicas na cidade, como os seus respec-
tivos diretores e corpo docente visando articular 
ensino superior e educação básica com o objetivo 
de fortalecer a formação docente inicial, é im-
portante destacar o grande número de alunos da 
educação básica que são beneficiados pelo projeto 
e mesmo dos professores do IFNMG que partici-
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pam diretamente das discussões do PIBID como 
coordenadores.

O PIBID em Salinas nasce com três propostas 
essenciais: melhorar o ensino da educação básica 
das escolas contempladas, promoverem pesquisas 
sobre educação nas escolas da cidade e promover 
a melhoria da formação dos futuros docentes, fa-
zendo com que estes possam participar ativamente 
dos processos escolares de forma mais efetiva e 
prolongada.

Este último fator esta de acordo com os documen-
tos oficiais (BRASIL, 2010), que coloca como um 
dos principais objetivos do projeto o incentivo a 
formação de professores para a educação básica, 
valorizar o magistério, incentivando elevar a quali-
dade das ações acadêmicas voltadas à formação 
inicial de professores nos cursos de licenciatura 
das universidades e centros universitários comu-
nitários, promover a integração entre educação 
superior e educação básica.

Além dessas propostas, há um anseio para que 
com a ampla participação das escolas públicas, 
acadêmicos bolsistas e instituições de ensino su-
perior e básico seja beneficiado, diminua o número 
de evasão de estudantes de licenciatura e que se 
una cada vez mais o ensino superior com o ensino 
básico.

Depois de um ano de atuação dos bolsistas no 
PIBID, fez-se necessário um trabalho de monitora-
mento, que visa avaliar o andamento do programa 
e conhecer como este tem sido vivenciado pelas 
diversas pessoas que o compõe.

Com isso, procuramos analisar neste trabalho se 
os bolsistas ao ingressarem no curso sabiam as 
diferenças entre bacharelado e licenciatura, se eles 
se sentem desestimulados ou incentivados a serem 
professores após as experiências vividas em sala 
de aula, o que os levou a participar do PIBID, se a 
bolsa cobre as suas necessidades, se os trabalhos 
produzidos por eles tem impacto positivo na escola 
atendida, se eles melhoraram a compreensão de 
como a escola funciona após participar das ativi-
dades do PIBID, se eles sentem mais preparados 
para ministrar aulas após a participação no PIBID.

Com isso foi realizada uma pesquisa de caráter 
qualitativo envolvendo 16 acadêmicos partici-
pantes do PIBID – IFNMG – campus Salinas 
da área de Ciências Biológicas. Os dados foram 
obtidos com a aplicação de um questionário semi 
estruturado contendo 19 (dezenove) perguntas.

Dos alunos pesquisados 68,75% ingressaram no 
curso sabendo as diferenças entre Licenciatura 
e Bacharelado e 31,25% entraram sem saber as 

diferenças.  93,75% cursaram o ensino médio em 
escola pública e 6,25% cursou a maior parte em 
escola pública.

Dos alunos investigados 62,5% disseram que as 
atividades do PIBID os ajudam a ter melhor desem-
penho nas disciplinas do seu curso, 25% respond-
eram que não os ajudam, 6,25% respondeu que na 
maioria das vezes ajuda e 6,25% não respondeu a 
este item no questionário. Após a participação no 
PIBID 81,25% disseram que não trocaria de curso 
e 18,75% disseram que trocaria.

Dos alunos pesquisados, 18,75% participam de 
atividades na escola atendida pelo PIBID duas 
vezes semanalmente, 37,5% participam três 
vezes, 12,5% participam quatro vezes e 31,25% 
participam cinco vezes por semana. Quando se 
perguntou o que os levou a participar do PIBID 
6,25% respondeu que foi a busca de horas para as 
atividades complementares, 68,25% responderam 
a melhoria da própria formação docente, 18,75% 
responderam para melhorar o desempenho no 
curso e 6,25% disse que foi a busca de contribuição 
para a melhoria do ensino público. Dos alunos en-
trevistados 100% disseram se são remunerados e 
se sentem orgulhosos em trabalhar no PIBID. Ao 
perguntar se os alunos se sentem gratificados em 
trabalhar no PIBID 93,75% disseram que sim e 
6,25% disse que não. Dos acadêmicos investigados 
75% disseram que a bolsa não cobre suas necessi-
dades e 25% afirmaram que a bolsa cobre. Ao re-
sponder se as atividades do PIBID são prazerosas 
e se são estimulantes 87,75% disseram que são e 
12,5% disseram que não são. Ao responderem se 
os trabalhos produzidos por seu grupo no PIBID 
são de fácil compreensão 62,5% responderam que 
são, 6,25% aluno respondeu que não, 25% alunos 
responderam que ás vezes as atividades são de fácil 
compreensão e 6,25% aluno não respondeu. Após 
a participação no PIBID 100% responderam que 
melhoraram a sua compreensão de como a escola 
funciona. Quando os alunos foram questionados 
se ao formarem eles pretendiam continuar trabal-
hando na mesma linha de trabalho desenvolvido 
pelo PIBID 56,25% disseram que sim e 43,75% 
responderam que talvez.

Dos alunos investigados 12,6% se sentem deses-
timulados a serem professores após as experiências 
vividas em sala de aula por meio das atividades 
do PIBID, e 87,5% se sentem estimulados após 
essas experiências. Quando questionados se as 
atividades desempenhadas reforçaram a intenção 
de serem professores 68,75% disseram que sim e 
31,25% responderam que não reforçou. Dos alunos 
pesquisados 93,75% disseram que se sentem mais 
preparados para ministrar uma aula após a par-
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ticipação nas atividades do PIBID e apenas 6,25% 
disse que não se sente preparado.

Dos acadêmicos investigados 50% disseram que 
os trabalhos produzidos por eles tem tido impacto 
positivo na escola atendida, 12,5% disseram que 
não e 37,75% alunos disseram que as atividades 
produzidas por eles ás vezes tem impacto positivo.

Ao analisarmos os dados obtidos nesta pesquisa, 
percebemos que os objetivos primários do progra-
ma estão sendo alcançados no subprojeto Biologia. 
O fato de que grande parte dos participantes este-
jam com participação e em pleno desenvolvimento 
dentro do programa demonstra que o PIBID esta 
sendo benéfico para os discentes e, na visão dos 
mesmos, também para as escolas atendidas.

O ânimo com que os bolsistas tem encarado a 
futura profissão docente, faz com que almejemos 
que futuramente a educação melhore gradativa-
mente, com melhores profissionais atuando dentro 
das escolas e consequentemente melhores metodo-
logias de ensino e alunos que possam aprender de 
forma mais efetiva.

Os impactos positivos que os trabalhos produzidos 
pelos bolsistas têm na escola, abrem as portas da 
mesma para os alunos, e estes sabendo que podem 
possuir vínculos empregatícios assim que formar-
em no curso superior se sentem mais satisfeitos e 
empolgados em atuarem como professores e ainda 
mais seguros da escolha do curso que fizeram.

Um fator que deve ser observado é o valor da bolsa 
oferecida. Ainda se nota que há comparações entre 
o PIBID e o Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação Cientifica (PIBIC). Ao formular o PIBID, 
uma das preocupações da CAPES foi manter a 
bolsa com um valor maior que o PIBIC, porém, 
essa diferença já não existe. Percebemos que ainda 
há uma preferência pela participação em iniciação 
cientifica e esta, muitas vezes, é mais bem vista 
nas instituições do que a iniciação a docência. 
Portanto, o valor da bolsa pode ser um fator para 
que acadêmicos desistam da bolsa, não só por essa 
preferência na iniciação cientifica, mas também 
pelo motivo de que o perfil de alunos que fazem 
licenciatura são pessoas que já trabalham.

Concluímos, portanto, que apesar de algumas 
dificuldades vividas no programa, o PIBID tem 
alcançado resultados significantes para a formação 
dos futuros professores de Ciências e Biologia do 
IFNMG – Salinas.
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