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RESUMO: 

A presente escrita pretende transcorrer sobre as experiências junto ao Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) Artes Visuais (UFSM), bem como 

os processos de construção que o mesmo possibilita aos licenciandos de artes visuais. 

Deste modo, o projeto PIBID possibilita experiências que auxiliam no amadurecimento 

tanto pessoal como profissional, que servirão de base para futuras atuações em sala de 

aula, auxiliando assim na formação da identidade como futuros 

professores/professoras, entendendo nesse recorte o ambiente urbano e institucional 

bem como a realidade de como funciona a educação em nosso entorno.  Logo o PIBID 

atua como mediador entre o primeiro contato do licenciando junto a escola da rede 

pública, facilitando esse acesso e colocando os pibidianos diante de distintas realidades 

“reais” escolares. Sendo assim, o projeto estabelece um elo entre a academia e a vida 

escolar, ligação/conexão que se torna possível através dos pibidianos e 

professores/professoras que no decorrer de cada semestre constituem distintos dutos 

que serão preenchidos por novas informações e experiências essenciais para a 

vitalidade de ambos. Meio pelo qual também professores participantes do projeto 

mantém vínculo com a academia, podendo assim dar continuidade a sua formação. 
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mailto:lessesrafael@gmail.com
mailto:karina_m.oliveira@hotmail.com
mailto:gabriel.fogliarini98@gmail.com
mailto:gabriel.fogliarini98@gmail.com
mailto:gabriel.fogliarini98@gmail.com


2 
 

ABSTRACT:  
 
The present paper intends to deliberate about the experiences regarding to the 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) Visual Arts (UFSM), as 

well as the construction processes that it allows to the visual arts graduates. In this way, 

the PIBID project allows experiences that help both personal and professional maturity, 

which will serve as a basis for future classroom actions, helping in the formation of 

identity as future teachers, understanding in this outlook the urban and institutional 

environment as well as the reality of how education works in our environment. Soon 

PIBID acts as mediator between the first contact of the licensing next to the school of the 

public network, facilitating this access and placing the pibidianos before different realities 

"school". Thus, the project establishes a link between the academy and school life, a 

connection / connection that is made possible by the pibidians and teachers who, during 

each semester, constitute different pipelines that will be filled by new information and 

experiences essential for vitality both. By means of which also teachers participating in 

the project maintains a bond with the academy, thus being able to continue its formation. 

 
KEYWORDS: Construction of identity; PIBID; Teaching; Education. 

 
 
 

UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O PIBID 

 

O Brasil conta com um projeto de iniciação à docência denominado PIBID 

(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), que se originou em 

03 de setembro de 2007 e que foi colocado em prática a partir de março de 2008 

em todas as instituições federais do Brasil. O PIBID é uma ação da Política 

Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação (MEC), sobre 

incumbência da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior) que busca proporcionar aos discentes na primeira metade do curso de 

licenciatura uma aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de 

educação básica bem como o contexto em que elas estão inseridas. Assim, 

possibilitando aos licenciandos experiências junto ao ambiente de sala de aula 

que futuramente poderá fazer parte do cotidiano dos bolsistas após sua 

formação.  

Os projetos devem promover a iniciação do licenciando no ambiente 

escolar ainda na primeira metade do curso visando estimular e agregar em sua 

formação desde o início a observação, e a reflexão sobre a prática profissional 

no cotidiano das escolas públicas de educação básica. Os discentes são 
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acompanhados pelo professor/professora (também participante do projeto) 

vigente da turma que lhes orientará durante os estágios (visitas a escola). Esse 

mesmo professor/professora da escola estará sobre a coordenação de um 

docente de uma das Instituições de Ensino Superior (IES) participantes do 

programa, esse docente/coordenador ficará responsável por dinamizar o grupo 

em um todo desde os professores/professoras de escola básica aos bolsistas. 

Sendo este também o responsável por articular reuniões (normalmente 

semanais) do grupo geral para fomentar discussões e debates sobre as 

experiências e dilemas enfrentados pelos bolsistas em sala de aula. O projeto é 

de encargo da CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior, que disponibiliza bolsas de iniciação à docência aos estudantes de 

cursos presenciais para que também possam se dedicar ao estágio nas escolas 

públicas e que, quando graduados, se comprometam com o exercício do 

magistério na rede pública. As IES - Instituição de Ensino Superior interessadas 

em participar do PIBID devem apresentar à Capes seus projetos de iniciação à 

docência conforme os editais de seleção publicados. Os projetos institucionais 

podem contemplar diversos núcleos de iniciação à docência composto de 24 a 

30 discentes, 3 professores da escola e 1 professor da instituição de educação 

superior. 

Os núcleos agrupam-se por subprojetos definidos segundo o componente 

curricular da educação básica para o quais são formados os discentes. Podem 

se candidatar IES públicas ou privadas com ou sem fins lucrativos que ofereçam 

cursos de licenciatura e que atendam aos requisitos dos editais de seleção. As 

instituições selecionadas pela CAPES recebem cotas de bolsas onde os 

bolsistas do PIBID são escolhidos por meio de seleções promovidas por cada 

instituição. As escolas são escolhidas pelas redes de ensino.” (SITE DA CAPES) 

O objetivo do projeto PIBID é antecipar o contato e vínculo entre os futuros 

docentes e as salas de aula da rede pública. 

Com essa iniciativa, o PIBID faz uma articulação entre a educação 

superior (por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e 

municipais” (Site do ministério da educação), criando redes de trocas onde os 

futuros docentes têm a oportunidade de um primeiro contato com a escola e 

assim agregando em suas concepções e experiências, os 
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professores/professoras das escolas ganham com um retorno às instituições de 

ensino superior retomando assim esse contato, podendo retomar e continuar sua 

formação, os professores/professoras de ensino superior ganham por 

retomarem o contato com as escolas de ensino básico conseguindo agregar com 

a sua formação novos “conceitos” para trazer as suas aulas e as instituições de 

ensino básico e superior ganham com uma formação de qualidade para os 

futuros docentes. Assim se estabelece uma importante e necessária parceria 

entre: instituições de ensino superior, futuros docentes e 

professores/professoras da rede pública, que juntos podem pensar em 

estratégias e outras conexões para qualificar a educação básica.  

 

SOBRE OS DOCENTES PIBIDIANOS  

 

Os benefícios não são apenas para os/as discentes, mas também para os 

professores/professoras que abrem as portas de sua sala de aula para o projeto, 

possibilitando oportunidades de outras experiências. 

 

A formação no campo da docência passa justamente pela 
(re)construção pessoal, pelas dúvidas, investigações e descobertas 
durante todo o processo que é inédito (...) estar sempre se 
reexaminando como aprendiz soma-se na forma como nos 
posicionamos na sala de aula como mediadores de uma turma de 
estudantes, na qual nos modificamos mutuamente (MOSSI et alii. 
2013, p.167). 

 

Esta troca de vivências e experiências/problemas durante as aulas e o 

compartilhamento entre bolsistas, professores/professoras e coordenadores 

torna o PIBID uma ferramenta de aprendizado muito eficaz na totalidade de 

formação de todos os membros que integram o Projeto PIBID. 

A formação dos professores/professoras mudou em relação há trinta anos atrás, 

os currículos se atualizaram com o passar do tempo, o que resultou  em uma 

geração de diferentes profissionais, e estes conhecimentos precisam ser 

compartilhados, oportunizando aos professores/professoras em exercício uma 

formação continuada que vai além de somente ganhar um diploma, ajudando-o 

na sua formação, definindo a sua identidade como docente. Assim, este 

professor/professora da escola vai contribuir, pois já conhece o sistema escolar, 

a realidade de uma sala de aula assim como também a realidade da escola em 



5 
 

geral, para orientar futuros professores/professoras sobre os mais diversos 

aspectos, como:  dinâmica de turmas, horários, sistemas de avaliação e outros. 

Este professor/professora é experiente, atua em regência de turma e os 

exemplos estão bem ali, as atividades são reais, a opinião dos estudantes sobre 

sua aula são reais, não precisa imaginar o que se está vivendo, pois assim estará 

aprendendo vivenciando a sua própria prática. 

Sabe-se dos dilemas enfrentados pelos professores/professoras no que 

refere-se ao tempo tendo em vista que muitos normalmente estão vinculadas a 

mais de uma instituição. Mas em meio a isso, pauta-se á importância de que 

professores/professoras da educação básica continuem buscando meios de 

manter uma continuidade em suas formações para que não fiquem presos em 

uma possível zona de conforto. Sabe-se dos dilemas dos 

professores/professoras para conseguir manter os seus estudantes interessados 

e focados nas aulas em meio a essa sociedade que disponibiliza de rasas e 

sedutoras informações, fáceis de serem “absorvidas”. 

Sabe-se da importância de professor/professora com o olhar atento, 

atualizado e seguro sobre seu trabalho e do quanto o mesmo  pode impulsionar 

os seus estudantes, instigando os a desafiarem-se em sala de aula, fazendo com 

que assim os discentes envolvam-se com o que fora proposto em sala de aula 

sendo este também um sujeito ativo distante de qualquer passividade. Esses 

entre outros movimentos possibilitam que os docentes continuem aprimorando e 

tornando acessível sua metodologia de ensino para algo que vai ao encontro dos 

estudantes. 

Uma maior noção da profissão e do ser docente torna os estudantes de 

licenciatura mais atentos as trocas de conhecimento em sala de aula, 

possibilitando assim, futuros professores/professoras articulados, capazes de 

reconhecer sua área de trabalho tanto a  teoria quanto na prática e que ambas 

caminham lado a lado. 

Nóvoa (2009) sublinha que: 

 

É importante estimular junto dos futuros professores e nos primeiros 
anos de exercício profissional, práticas de auto formação, momentos 
que permitam a construção de narrativas sobre as suas próprias 
histórias de vida pessoal e profissional (p. 39). 
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Assim ambos os lados formam suas identidades docentes, tendo como 

um único objetivo melhorar a educação ao nosso redor, criando um ligação da 

comunidade com a universidade, todo professor quer melhorar a educação, mas 

para isso precisa haver um suporte mútuo entre educadores, acreditamos que o 

PIBID é um meio de aguçar essa ligação entre docentes, o que gera resultados 

positivos para a educação escolar do Brasil. 

 

Algo que está a falhar em muitos lugares de formação de professores, 
o que torna o PIBID um programa incontornável no quadro atual da 
formação de professores no Brasil (OLIVEIRA, 2013, p. 4). 

 
Outro ponto é a falta de experiência em sala de aula de 

professores/professoras na rede universitária, nota-se certa quantidade de 

professores/professoras que têm pouca ou nenhuma experiência em sala de 

aula no ensino básico. Assim como também existe a possibilidade destes terem 

lecionado na escola básica a um certo tempo. Sabe-se das implicações que a 

palavra tempo carrega consigo, considerando que estamos diante de enxurradas 

constantes de informações onde os estudantes estão sempre submergidos 

naquilo que mais lhe aguça a percepção. O tempo traz mudanças e distintos 

movimentos, assim,  o professor/professora deve estar atento a essas 

mudanças, buscando meios e possibilidades de estar se adaptando às novas 

modalidades e realidades em que vivem os estudantes bem como a dinâmica 

escolar. Sinalizamos novamente a importância do PIBID que põe cara a cara um 

professor ativo na educação básica e um professor universitário para delimitar 

as melhores estratégias e orientações buscando instigar futuros docentes para 

a docência.  

 

Essa pesquisa-ensino exige um grau razoável de tolerância à 
frustração, representada pelas incertezas geradas; pelo abandono de 
qualquer pretensão à universalização dos seus resultados, pela 
capacidade de suportar tudo o que, apesar dos esforços, ainda não faz 
sentido, ou será sempre inseguro. Requerendo insubordinação e 
transgressão, vontade, coragem de optar por uma nova ética de 
trabalhar e viver a educação, extrair outros modos de olhar e outras 
palavras para ver e dizer o mundo e nós próprios. Isso porque quem 
faz ensino-pesquisa busca a transformação deste tempo, desta cultura 
e desta sociedade, em algumas coisas outras, que as que já são, a par 
de transformar-se em alguém que não aquele que já é (CORAZZA, 
2013, p.99).  
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Projetos como este despertam/instigam a vontade de ser e continuar 

sendo docente, apesar de termos no Brasil muitos fatores que vão contra esse 

desejo, como baixos salários, desvalorização do professor, falta de 

investimentos na educação, manutenção das escolas e  etc. O PIBID é uma 

maneira de apaixonar os futuros docentes, é a oportunidade de reafirmar sua 

escolha em ser  docente e inserir-se no meio da educação para somar e resistir 

às adversidades que se apresentam no contexto educacional atual. Apesar da 

educação ser um importante investimento, geralmente os  governos não a veem 

com esses olhos prova disso é os altos índices ainda de analfabetos no Brasil.  

E assim algumas ações se repetem por parte do poder público que por 

vezes divulga/vende uma educação que não condiz com a realidade, que não 

vai ao encontro ao que a escola experiência em seu cotidiano. Fator que também 

desestabiliza e desmotiva o ingresso na vida docente. 

 

SOBRE OS PIBIDIANOS LICENCIANDOS E LICENCIANDAS  

 

O/a estudante de licenciatura inicia seu aprendizado com a interlocução 

de textos, imagens, filmes, palestras e aulas que explicam tanto a importância 

do professor enquanto mediador do conhecimento gerado em sala de aula, como 

princípios objetivos e experiências relacionados a comunidade em que se 

encontram as escolas.  Por vezes essas informações são apresentadas de 

maneira nada convidativas sobre um papel opaco grifado com tinta preta, não 

existindo assim um diálogo mediado pelas experiências o que pode deixar uma 

lacuna em branco no aprendizado, que é: “Onde deveria estar a experiência?”.  

Da mesma forma que é escrito esse texto pelo qual está sendo tensionado 

esta ideia, seria utópico poder convidar cada leitor(a) a participar de uma reunião 

de formação do projeto com os integrantes. Igualmente de uma aula com a 

participação dos estudantes, docentes e licenciandos, mas esta maneira de 

propagação e tensionamento questionamentos e ideias apesar de quase 

impossível de ser realizada ou falha, seria um meio pelo qual outras vias 

poderiam ser traçadas ou até mesmo redesenhadas. 

As experiências mediadas pelo projeto instigam, questionam, 

desestabilizam, aproximam os futuros docentes da realidade escolar. É  nesse 

contexto por vezes nada romantizado que os pibidianos  acabam  encorajados a 
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desenvolver atividades que objetivem também contemplar os anseios dos 

estudantes que na maioria das vezes acabam esquecidos em meio ao currículo 

escolar. Essa possibilidade de experienciar o cotidiano de um futuro professor 

bem como as relações traçadas com a escola comunidade e universidade torna 

evidente algumas falas que se opõem a realidade escolar e nesse percurso 

alguns desistem por acreditarem que a sala de aula na comunidade está  distante 

da universidade e que ambas não dialogam.  

Até alguns anos atrás o primeiro contato do estudante com a escola era 

no quinto semestre do curso, a formação acabava restrita a teoria, falava-se de 

uma escola “imaginada” portanto romantizada e distante do real. 

 

Nessa experiência de estágio formal ou informal, como o é o PIBID, os 
jovens estudantes universitários são convidados a desenvolverem 
projetos em grupo, de dar forma a um “desafio informe” que é o de 
construir novas narrativas e possibilidades de debate para dar resposta 
a essa realidade crepuscular omnipresente na escola (e em outros 
lugares) que são “as culturas juvenis”. Por vezes são completamente 
ignoradas por uma escola que prefere privilegiar uma ideia de cultura 
uniforme que o currículo formal deveria expressar (OLIVEIRA, 2013, p. 
16). 

 

O subprojeto se passa/atua tanto em escolas próximas de altas 

densidades demográficas, quanto em periferias (bairros originários de 

ocupações como é o caso de algumas escolas vinculadas ao projeto na região 

de Santa Maria/RS). Escolas singulares que mostram uma realidade nem 

sempre contemplada pelos livros. Trazendo a tona uma realidade (precária) 

escolar comungada também por outras instituições Brasileiras. Estas relações 

tornam-se importante para os estudantes destas escolas que vivem na primeira 

cidade de interior (fora da capital) com uma universidade federal e ainda sim não 

se relacionam/identificam com esse meio institucional. Existem tantas barreiras 

ainda entre a comunidade e o campo acadêmico que se sutilmente se desfazem 

a todo o momento em que os futuros professores/professoras se 

inserem/transitam nessas realidades até então desconhecidas. 

O projeto PIBID também tem essa função de possibilitar aos futuros 

docentes o defrontamento com a realidade da escola pública de ensino básico, 

ao mesmo tempo em que também trazem a realidade de uma instituição superior 

para o espaço escolar 
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EXPECTATIVAS  

 

Criar expectativas é natural, principalmente quando se trata de algo tão 

desejado: é a sala de aula para os futuros docentes, pois será o campo de 

trabalho do professor/professora, de tal modo estagiário/estagiária almeja  que 

no decorrer de sua formação a sala de aula seja um espaço de múltiplas ideias, 

de envolvimento, de partilha, de experimentações, de comprometimento, de 

aceitação e vontade de aprender. Tudo isso de forma calma e no espaço de uma 

carteira escolar tranquila, não que estas situações não existam, mas elas 

requerem empenho e trabalho por parte do professor/professora para gerar uma 

aula desta forma por meio de vias capazes de cativar e envolver os estudantes 

com as propostas pedagógicas.  

Nem todas as aulas serão revolucionárias e mudarão a vida dos 

envolvidos, mas o conjunto da obra pode trazer uma boa lembrança marcada na 

vida de cada estudante. Tudo isso, faz parte da construção da identidade 

docente, para os licenciandos esta identidade ainda está em ‘estágio 

embrionário’, mas existe um divisor de águas que é o contato com a escola, estar 

dentro da sala de aula, experiência que colabora para um desenvolvimento mais 

aprimorado desta identidade. Um professor/professora pode estudar por anos 

em uma academia, ter títulos de mestrado e doutorado, mas isso só será posto 

à prova quando ele/ela entrar em uma sala de aula. Isto é uma fragilidade na 

formação docente, porque não somos ensinados da maneira que aprendemos 

ser a melhor professora ou professor, mas acabamos que dentro da faculdade 

seguimos uma cadeira atrás da outra durante um debate em que comprovamos 

que esta não é uma formação eficiente, mas não conseguimos nos desvencilhar 

da mesma. 

Acredito que a principal quebra de expectativas, o balde de água fria vem 

quando se planeja algo para uma aula e não acontece como o imaginado, 

quando a realidade se faz fria onde os estudantes não demonstram interesses 

não prestam “atenção” da forma esperada.  

Neste caso cabe o professor/professora optar por outros meios/caminhos 

para que estes estudantes possam voltar a participar e assim contribuir com a 

aprendizagem coletiva gerada em sala de aula. Esse rompimento/quebra da 

expectativa onde as aulas andaram sobre um planejamento e de que tudo 
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sempre será bonito como está no papel e nos mais variados textos lidos em sala 

de aula desestabiliza e desacomoda.  

Abre-se então a mente dos docentes de que os estudantes  não são 

programados para seguir um pensamento padrão que lhes é imposto e o 

professor/professora tem que se moldar diante dessa realidade para poder 

desenvolver sua aula naquele meio. isso sinaliza que o professor/professora 

deve munir-se de distintas materialidades meios e formas para articular sua aula, 

buscando deste modo considerar as singularidades dos indivíduos bem como 

dar a eles/elas a voz necessária.  

A proximidade com as distintas realidades possibilitam  relações com a os 

textos estudados e demais materiais utilizados em grupo, aguçando assim de tal 

modo uma consciência crítica sobre a teoria da educação, que passa a tomar 

por base  experiências reais mediadas pela formação. Elementos que alimentam 

debates com maior propriedade e senso de realidade.  

 

Este é o saber da experiência: o que se adquire no modo como alguém 
vai respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida e no 
modo como vamos dando sentido ao acontecer do que nos acontece 
(BONDÍA, 2002, p. 27). 

 

O projeto possibilita que o estagiário/estagiária defronte-se com suas 

próprias atitudes enquanto futuro professor/professora. De tal modo o 

licenciando que tem a oportunidade de adentrar ao espaço escolar logo no início 

de sua formação pode partilhar de experiências (somando-se a discussões) junto 

a seus colegas que podem estar em semestres distintos. e tem uma experiência 

diferente que pode ser compartilhada durante as reuniões.  

 

Os dados apresentados por pesquisas recentes indicam que o PIBID 
promove o resgate da função da escola, esta passa a ser percebida 
como uma oportunidade de realização profissional. Os futuros 
professores/professoras percebem que os problemas podem deflagrar 
ações criadoras e criativas, e a universidade problematiza situações 
educativas concretas (NEITZEL; COSTA, 2013, p.98). 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O projeto oportuniza desencontros, daquilo que se espera/idealiza que 

aconteça em sala de aula e aquilo que realmente acontece. Desencontros que 

desestabilizam que ‘obrigam’ os estagiários na busca por outras vias 
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. Movimentos que acabam aprimorando sua didática e possibilitando que 

reconheçam a importância da criação da sua identidade neste campo, processo 

que se dá em meio a partilhas coletivas e individuais. Deste modo o projeto busca 

incentivar os estudantes de qualquer licenciatura a permanecer no curso de 

origem e seguir carreira como professor/professora, apesar de muitas 

dificuldades de financiamento, o projeto PIBID segue acontecendo. Sobre 

constante risco de ser finalizado, apesar desta ameaça, os estudantes e 

professores/professoras vinculados ao projeto dão continuidade ao partilhar das 

singulares experiências  A formação de cada um dos membros junto da evolução 

dos estudantes e a busca dos professores/professoras 

supervisores/supervisoras em seguir formando sua identidade docente dentro 

deste meio são resultados positivos e esperados deste programa.  

O maior ganho do PIBID: é a valorização da docência. Este projeto 
possibilitou aos professores em formação subsídios para compreender 
a natureza do trabalho docente nas escolas que, de outra forma, seria 
muito difícil ocorrer. Nenhuma outra prática docente, estágios 
supervisionados e estágios voluntários conseguem que o estudante de 
licenciatura estabeleça uma relação afetiva com a escola (...)” 
(OLIVEIRA, 2013, p.114-115). 

 

O PIBID proporciona aos licenciandos participantes aproximações de 

realidades bem como experimentações impossíveis dentro de uma aula 

convencional, funciona quase como um laboratório para pôr em prática o que se 

aprende, partilha, constrói na universidade. O plano de ensino em sua rígida 

estrutura não abrange estas experiências então cabe aos pibidianos transitar por 

entre as brechas. O projeto apresenta um número de vagas portanto, o mesmo 

não é obrigatório aos docentes uma parte dos estudantes ainda entram em sala 

de aula somente no quinto semestre, na hora do estágio que é previsto em 

currículo. E enquanto isso não ocorre muitos seguem diante da visão 

romantizada do real contexto escolar aquela vendida pelos poderes públicos.  

Guiar a dinâmica de aula é uma tarefa que exige prática, 

responsabilidade, conhecimento da turma, saber escutar seus anseios, saber 

silenciar, saber dar voz aos estudantes para que estes se sintam instigados a 

quererem estar nesse determinado espaço partilhando de suas experiências.  

Não esquecendo que existe um plano pedagógico nacional bem como 

diretrizes que devem ser seguidas, norteadores dos planejamentos das escolas, 

consequentemente dos professores/professoras. Por sua vez o projeto fomenta 
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e possibilita que os estagiários pensem maneiras de trabalhar entre essas 

amarras curriculares já existentes. 

Para que assim não se perca a vontade de lecionar e para que também 

não se prendam a uma realidade romantizada e distante da escola e da 

docência. 

O que é discutido nesta escrita é de um recorte urbano limitado, 

conclusões sobre uma determinada realidade, onde os estudantes sentem que 

mais tempo em sala de aula durante a formação seja em estágios ou projetos 

vai produzir professores/professoras melhores qualificados para o serviço 

educacional, ambientados à sala de aula e a rotina escolar, mas de nada adiante 

se estes não estarem atentos aos dilemas e anseios presentes na singularidade 

de cada sala de aula.  
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