
  
 

475 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

PIBID COMO UM ECOSSISTEMA (PER)FORMATIVO PARA DOCÊNCIA EM 
ARTES VISUAIS 

 
 

Eduardo Junio Santos Moura – CCH/UNIMONTES 
 
 

RESUMO: Este texto pretende contribuir para a ampliação do debate acerca do campo 
epistemológico da formação inicial para a docência em artes visuais. Enveredando pelas 
ações e pelos processos formativos empreendidos no Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID), convidamos à reflexão sobre o programa como política pública 
e suas contribuições para o campo da formação inicial para a docência em artes visuais. 
Propomo-nos ainda a pensar o PIBID como um ecossistema (per)formativo. 
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ABSTRACT: This paper aims to contribute to the broadening of the debate about the 
epistemological field of initial teacher training in visual arts. Going through the actions and 
training processes undertaken in the Institutional Program Initiation of Teaching Initiation 
Scholarship (PIBID), we invite you to reflect on the program as a public policy and its 
contributions to the field of initial teacher training in visual arts. We still propose to think of 
PIBID as a (per)formative ecosystem. 
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A maior riqueza do homem é sua incompletude. 
Nesse ponto sou abastado. 

Palavras que me aceitam como sou – eu não aceito. 
Não aguento ser apenas um sujeito que abre  
portas, que puxa válvulas, que olha o relógio,  

que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora,  
que aponta lápis, que vê a uva etc. etc. 

Perdoai. 
Mas eu preciso ser Outros. 

Eu penso renovar o homem usando borboletas. 
 

Manoel de Barros1 

 

Desde o ano de 2010, envidamos esforços em investigações que têm o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) como foco, cujo escopo traz 

as generalizações em torno da formação docente (MOURA, 2013), mas com maior 

interesse nas especificidades do campo de formação inicial para docência em artes 

visuais (MOURA, 2011; 2012).  
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Neste trabalho, numa perspectiva de abordagem geral, lançamos um olhar sobre o 

PIBID como política de formação complementar do professor que atuará na 

Educação Básica e, em uma abordagem específica, engendramos discussões sobre 

alguns aspectos da formação de professores de artes visuais, compreendida aqui 

como um campo fluido, que abriga, ao mesmo tempo, generalidade e especificidade, 

diversidade e complexidade, afinidades com outros campos e aspectos próprios. 

A intenção é trazer ao debate as críticas, os deslocamentos possíveis e os 

entremeios da formação dos professores de artes visuais a partir das ações e dos 

processos formativos empreendidos nesse – que propomos ser pensado como um – 

ecossistema (per)formativo pibidiano. Nesse sentido, buscamos problematizar um 

pensar/agir formativo que, simultaneamente, traz o olhar crítico sobre o PIBID como 

política de formação de professores, bem como articula processos formativos 

explorando as possibilidades da iniciação à docência como complemento e como 

elemento integrador da formação ofertada no âmbito das licenciaturas em artes 

visuais. Assim, questiona-se: quais críticas cabem ao PIBID como política de 

incentivo à docência no contexto atual? Quais os deslocamentos possíveis na 

formação inicial em artes visuais a partir do PIBID? Quais os entremeios para se 

pensar o PIBID como um ecossistema (per)formativo para a docência em artes 

visuais?  

As contribuições ao debate acerca do campo epistemológico de formação inicial 

para a docência em artes visuais que apresentamos partem de três dimensões 

interconectadas, pelas quais buscamos – como o personagem de Guimarães Rosa, 

no conto “A terceira margem do rio”2 – enveredar um pensamento que, ao invés de 

dicotomizar a discussão, pretende ampliar os olhares sobre o tema. 

Da margem crítica à política 

Trazer a formação inicial de professores ao debate implica adentrar num campo 

epistemológico permeado pela contradição e pelos enfrentamentos ideológicos, em 

que o jogo de interesses de uma pequena parcela dominante é priorizado, em 

detrimento da melhoria educativa coletiva que se anseia na contemporaneidade. 

Esse parece ser um discurso repetido à exaustão, mas é esse discurso que nos 

move como pesquisadores comprometidos com a produção de conhecimentos em 
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Educação/Arte/Educação, vista como um dever dos que acreditam na transformação 

e na justiça social. 

Ao longo das últimas décadas, os debates em torno da formação de professores têm 

se ampliado – em Arte/Artes Visuais, principalmente –; há um crescente interesse, 

por parte dos que estudam o fenômeno educativo, em compreender os caminhos 

para a melhoria da qualidade da educação, assim como há um consenso, entre os 

que pesquisam o campo da educação, de que um desses caminhos passa pela 

implementação de políticas públicas de Estado com maior investimento na formação 

docente, inicial e continuada (VEIGA, 2009). 

Nesse sentido é que cabe apontarmos críticas às políticas públicas em educação no 

contexto brasileiro, enfocando o PIBID e a sua lógica imediatista nos processos de 

formação dos profissionais da educação que atuarão na Educação Básica, 

apresentado sob a égide ideologizante de formação inicial de um profissional que se 

sentirá atraído pela carreira docente por meio do incentivo financeiro via política de 

bolsas. O PIBID foi lançado em 2007 com o pacote de políticas públicas em 

educação, voltadas para a educação superior, pelo Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), e “tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo 

para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a 

melhoria de qualidade da educação básica pública brasileira” (BRASIL, 2010). Ainda 

segundo a Portaria nº 096, de 18 de julho de 2013, que regulamenta o PIBID, este 

visa incentivar a formação de docentes em nível superior para a Educação Básica; 

contribuir para a valorização do magistério; e elevar a qualidade da formação inicial 

de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação 

superior e Educação Básica (BRASIL, 2013).  

Cabe ressaltar que esses documentos oficiais são muito bem construídos e, nem 

sempre, os objetivos apresentados condizem com a política proposta, ficando 

sempre um ar de que não atingir esses objetivos constitui-se no fracasso de quem 

executa o programa na ponta. 

Desde o seu lançamento, o programa tem provocado uma verdadeira corrida por 

uma formação de melhor qualidade nos cursos de licenciatura, com um crescente 
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interesse dos formadores da área de artes visuais. Essa busca pela melhoria da 

qualidade da formação deve ser uma constante, e revela a preocupação com a 

necessidade de se ter docentes preparados para enfrentarem os desafios da 

educação na sociedade contemporânea. Por outro lado, ampliando a dimensão 

crítica acerca do programa, preocupa-nos a proposição de políticas de formação 

complementar, como o PIBID, visto que, se essas propostas existem, é porque há 

um reconhecimento, por parte do Estado, de que a formação de professores não 

tem trilhado os melhores caminhos ou os mais desejáveis.  

Ainda considerando o atual contexto das políticas educacionais brasileiras, podemos 

afirmar que o PIBID se configura como uma investida para assegurar que os 

ingressantes nos cursos de licenciatura possam, pelo menos, chegar ao final do 

curso e concluírem a graduação, sendo este o requisito mínimo para o ingresso na 

carreira docente. Por essa via, o incentivo à docência pode se converter em uma 

permanência de sujeitos nos cursos de licenciatura apenas pelo incentivo financeiro, 

e não pela atração em relação à carreira docente, pois não basta o incentivo à 

formação inicial se a carreira não é atraente.  

No entanto, há de se considerar que garantir a permanência, em formação, nos 

cursos de licenciatura pode contribuir para o encontro desses sujeitos com o “afecto” 

e o desejo de ingresso na carreira docente, pensada como compromisso político 

(MOURA, 2013). Ainda que o programa se converta em estratégia de incentivo à 

docência capaz de atrair interessados ao ingresso na carreira docente – o que 

ressaltamos não ser o desejável, pensando em políticas mais abrangentes –, não 

basta investir apenas na formação inicial ou apenas atrair mais interessados em 

ingressarem em uma carreira que, historicamente, tem se tornado desinteressante e 

pouco atraente, por diversos fatores. 

Reafirmamos que os problemas que hoje se verificam na formação dos profissionais 

da educação não são passíveis de resolução por políticas em educação imediatistas 

ou por um programa de incentivo à docência na formação inicial, assim como os 

problemas da educação não se resolvem apenas com a formação dos profissionais 

da educação, bem como os problemas sociais do país não se resolvem apenas com 

a melhoria da educação, pois esta não pode ser considerada a redentora de todas 
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as mazelas sociais. Há de se pensar em políticas educacionais que contemplem as 

múltiplas facetas da profissão docente, como formação inicial, formação continuada, 

melhoria das condições de trabalho, planos de cargos e salários e organização da 

carreira (VEIGA, 2010). 

Da margem pibidiana em artes visuais 

O olhar que trazemos desta margem sobre a paisagem da formação inicial de 

professores é voltado ao campo específico da formação inicial para a docência em 

artes visuais, pensado como multidimensional e multifacetado.  

As abordagens partem de análises acerca das ações e dos processos formativos 

empreendidos no PIBID da área de artes visuais. Para tanto, recorremos ao nosso 

campo empírico e a relatos que catamos na literatura recente, considerada a 

juventude do programa. Aqui, interessa-nos apresentar as contribuições das ações e 

dos processos formativos que, de forma qualitativa, se traduzem em transformações 

nos rumos da formação inicial dos participantes nos subprojetos da área de artes 

visuais no programa. 

Lançar um olhar sobre o passado ajuda-nos a compreender o ponto em que nos 

encontramos na trajetória do PIBID, em relação à área das artes visuais. O primeiro 

edital do programa, lançado em 2007, atendeu às demandas apenas das instituições 

federais de ensino, e priorizava as licenciaturas em Química, Física, Matemática e 

Biologia. Somente após o atendimento a essas áreas, contemplar-se-ia, de forma 

complementar, as licenciaturas em “Educação Artística”3. No edital do ano de 2009, 

houve abertura para instituições estaduais, e as licenciaturas em “Educação 

Artística” saíram da categoria de “complementar” para prioritária no Ensino 

Fundamental. No último edital lançado no ano de 2013, há uma equiparação de 

prioridades para todas as áreas, e a nomenclatura utilizada é “Licenciatura em Artes 

Plásticas e Visuais”4. 

A prioridade dada à área de artes visuais, que se verifica hoje no âmbito do PIBID, 

ao nosso olhar, deve-se ao crescente número de subprojetos nessa área, 

apresentados desde o início do programa. Em uma análise dos relatórios de 

pagamentos de bolsas, disponíveis no site da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
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Pessoal de Nível Superior (Capes)5, gestora do programa, é possível contabilizar 

mais de 30 (trinta) subprojetos específicos da chamada área de “Artes Plásticas e 

Visuais”. Acreditamos que o número de bolsistas da área contemplados vai além dos 

participantes nos subprojetos específicos, pois há de considerar os subprojetos 

Interdisciplinares e de Diversidade, que podem abrigar licenciandos em artes 

visuais. 

Nossas análises acerca das ações e dos processos formativos do PIBID para a 

formação inicial de professores de artes visuais se baseiam em nossas ações 

formativas empreendidas no subprojeto “Educar com Arte”, desenvolvido desde 

2009 na Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), bem como em 14 

(quatorze) artigos/relatos de experiências de acadêmicos, supervisores e 

coordenadores de área de subprojetos de 9 (nove) universidades estaduais e 

federais, que envolvem licenciaturas em artes visuais. Os trabalhos que compõem 

nosso corpus de análise foram selecionados nos anais dos dois mais relevantes 

eventos científicos da área no Brasil: o Encontro da Associação Nacional de 

Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP) e o Congresso da Federação de 

Arte/Educadores do Brasil (CONFAEB), nos anos de 2012 e 2013. 

A análise de conteúdo como processo analítico, dialético e crítico que realizamos é 

inspirada nos moldes propostos por Bardin (2011), pelo qual se estabelecem as 

categorias: a) saberes da docência em artes visuais; b) relação teoria/prática; c) 

integração universidade/escola; d) pesquisa na formação; e) docência em artes 

visuais. A intenção dessa análise é encontrar elementos que possam nos ajudar a 

compreender alguns deslocamentos possíveis para a formação inicial em artes 

visuais a partir do PIBID. 

Entre os trabalhos analisados, é importante apontar que há relatos de 

coordenadores de área, de coordenadores e supervisores, e de coordenadores e 

acadêmicos/bolsistas, envolvendo os subprojetos de artes visuais e os subprojetos 

interdisciplinares.  

Chama-nos a atenção a forma rizomática que o programa assume quando 

analisamos as diferentes propostas dos coordenadores de subprojetos. 
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Encontramos perspectivas formativas baseadas na cultura visual, no uso das novas 

tecnologias, na interdisciplinaridade e na transdisciplinaridade, na subjetividade, na 

profissionalização e na consciência política. Duas propostas deixam clara uma 

opção epistemológica pautada na formação de um artista-pesquisador-professor, 

destacando o coordenador de área como um formador que, enquanto promove a 

formação, também se forma. Outra proposta dá ênfase às contribuições do 

subprojeto para a formação continuada do professor de arte da escola de Educação 

Básica, em contato com a universidade, com a integração desses espaços. 

Em contradição, é possível perceber como alguns subprojetos e suas propostas se 

limitam a seguirem as mesmas etapas reprodutivistas tão criticadas do estágio 

supervisionado, com ações de caracterização/mapeamento dos espaços escolares, 

observação de aulas de arte e planejamento e intervenção pedagógica. Um dos 

relatos chega a apontar que o PIBID é superior ao estágio porque dá mais apoio ao 

acadêmico, oferece os recursos didáticos e os materiais necessários para as aulas 

de arte, porém, seguindo o mesmo formato criticado. Nesse caso, podemos pensar 

que a única diferença entre o estágio e o PIBID é o incentivo financeiro. 

Em uma análise seguindo nossas categorias temáticas, no que tange aos saberes 

da docência em artes visuais, os relatos deixam entrever uma aprendizagem desses 

saberes no acompanhamento do trabalho do professor de arte da escola, em 

problematizações acerca do ensino de arte, nas observações de aulas e em 

experimentações e intervenções pedagógicas em artes visuais. Alguns desses 

saberes também são provenientes da convivência com supervisores, com o 

cotidiano escolar, com o próprio coordenador de área – professor/ coordenador/ 

artista/ pesquisador/ gestor – que, muitas vezes, se vê obrigado a ministrar aulas 

aos bolsistas do programa para suprir deficiências formativas provenientes do 

currículo de licenciatura, a fim de cumprir um plano de trabalho. Outro fator que 

chama a atenção nos relatos é que existem professores com formação em outras 

áreas realizando a supervisão e o acompanhamento de licenciandos em artes 

visuais, repetindo um equívoco histórico na área. 

Entre os aspectos que merecem destaque nos relatos está a relação teoria/prática 

na formação em artes visuais propiciada pelo PIBID. Há uma constante nos relatos 
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apontando que, a partir do PIBID, foi possível uma inserção maior dos licenciandos 

no cotidiano das escolas de Educação Básica, com o desenvolvimento de projetos 

de ensino e de pesquisa. Alguns dos relatos destacam a produção artística dos 

licenciandos através de intervenções, da criação de livros de artista, de 

performances etc. Esses aspectos da relação teoria/prática na formação estão 

diretamente relacionados com as categorias de integração universidade/escola e da 

pesquisa na formação. Nesse sentido, verificamos apontamentos de que, a partir do 

PIBID, foi possível uma maior integração do espaço universitário com o espaço 

escolar de Educação Básica, bem como foi possível a inserção dos licenciandos em 

contextos de produção de conhecimentos, com pesquisas em arte/educação e em 

artes visuais.  

Diante desse quadro, há de se questionar: e antes do PIBID? Como se estabelecia a 

relação teoria e prática na formação dos professores de artes visuais? Quais eram 

as formas de integração entre universidade e escola? Quais eram as possibilidades 

de desenvolvimento de pesquisas nas licenciaturas em artes visuais? 

No fluxo de ações e processos formativos empreendidos nos subprojetos de artes 

visuais, merece destaque a dimensão da docência. Vários dos relatos analisados 

apontam como aspecto positivo do PIBID a possibilidade de, mesmo antes do 

estágio curricular supervisionado obrigatório, o licenciando experimentar/ vivenciar a 

docência. Reuniões de grupos de estudos e de pesquisa para aprofundamento 

teórico e elaboração de projetos de intervenção pedagógica são relatados como 

aportes teórico-metodológicos – coletivos e individuais – de uma docência artística. 

A docência se apresenta como parte de um processo de pesquisa-ação colaborativa 

que finda com cada intervenção planejada, como aulas, projetos pedagógicos, 

oficinas e minicursos. 

A partir das análises empreendidas, é possível afirmar que o PIBID tem contribuído 

de variadas formas para a melhoria da formação docente nas licenciaturas em artes 

visuais pelo país, mas é preciso que não se perca a dimensão da crítica sobre o 

programa no contexto das políticas educacionais, principalmente no que concerne 

ao seu caráter imediatista e focado apenas na formação inicial, sem uma ampliação 

às outras facetas da profissão e da carreira docente. 
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A formação do professor de artes visuais, assim como o de outras áreas, enfrenta 

desafios que incluem o dissenso acerca da docência como profissão, a crise de 

identidade e a desvalorização do trabalho desse profissional. É importante pensar 

que o PIBID não é a garantia de que, ao final da graduação, os participantes 

ingressarão na carreira docente. Em um dos relatos, uma coordenadora de 

subprojeto aponta o caráter de “de-formação” que pode advir do programa. 

Destacamos que os motivos para a desistência da profissão parecem ser ainda 

maiores no campo da arte do que em outros, e o que se constata hoje é um 

crescente desinteresse em assumir a missão da arte/educação.  

Da terceira margem. Entremeares... 

De modo integrador, como o próprio rio é a terceira margem no conto rosiano, a 

terceira dimensão que trazemos ao debate é a abordagem que pensa o PIBID e 

suas possibilidades como um ecossistema (per)formativo, um enredado, um sistema 

de fluxos interdependentes, uma articulação entre as dimensões artística, 

pedagógica, científica, técnica, político-social, ética, estética, histórica e cultural da 

formação para a docência em artes visuais. Nesse sentido, a questão que nos move 

é: quais os entremeios para se pensar o PIBID como um ecossistema (per)formativo 

para a docência em artes visuais?  

Nesse ecossistema, os entremeios se apresentam como espaços de tensão entre a 

crítica ao PIBID como política de formação complementar e as possibilidades de, a 

partir do programa, se promover uma formação emancipadora. Com ações e 

processos formativos pensados na perspectiva de um ecossistema (per)formativo, 

na ocupação desses entrelugares, há uma perturbação dos dualismos, dos 

sectarismos, dos separatismos e dos pensamentos binários que rondam a formação 

para a docência em artes visuais, como arte-educação, teoria-prática, intelectual-

manual, professor-artista e universidade-escola. Ecos dessa perturbação são 

encontrados em pensamentos intersticiais e em tríades contemporâneas que 

pensam a formação, a pesquisa e a educação em artes visuais como: estética/ 

crítica/ criação (BAHIA, 2009); conhecer/ apreciar/ fazer (BARBOSA, 1998); artista/ 

pesquisador/ professor (IRWIN, 2013); teoria/ práxis/ poiesis (IRWIN; SPRINGGAY, 

2013). 
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No uso do prefixo latino per, no sentido de “através de, por entre, por meio” 

(HOUAISS, 2009), aliado ao sentido formativo – (per)formativo –, remetemo-nos a 

uma formação inspirada na performance arte, em que o artista aproxima fronteiras, 

seja do teatro, da música, da dança e/ou das artes visuais, para a sua produção, 

narração a partir de si mesmo. Interessa-nos a proposição de uma formação 

docente poético/artística, na perspectiva performativa (HERNANDEZ, 2013) do 

professor/artista/pesquisador, como oportunidade de, no caso do PIBID, uma 

performance colaborativa/coletiva em que coordenador, supervisor/ professor de 

arte, acadêmicos/ bolsistas e estudantes da Educação Básica possam corporificar 

os sentidos e as situações de produção em arte, da aprendizagem da arte e da 

ampliação de conhecimentos por meio da investigação.  

A busca por uma estética (per)formativa no campo da docência em artes visuais, a 

partir dos entrelugares que compreendem as múltiplas dimensões desse campo, é 

coerente com as constantes transformações que vivenciamos hoje, tanto pela 

docência quanto pelas artes visuais. Nesse sentido, Veiga e Silva (2010) chamam a 

atenção dos formadores de professores mostrando as transformações do mundo 

contemporâneo, e alertam que a escola mudou, assim, que se mude a formação dos 

professores. Esse alerta pode ser expandido quando tratamos da formação do 

professor de artes visuais, pois não só a escola mudou, mas também a Arte mudou 

e muda o tempo todo. Poderíamos parafrasear as autoras citadas alertando que: A 

Arte mudou! Que mude a formação dos professores de Arte! 

Ao pensar o PIBID como um ecossistema (per)formativo, convidamos os formadores 

ao debate e à reflexão sobre a formação do professor de artes visuais na 

contemporaneidade, em estreita relação com o próprio campo das artes visuais e 

suas inter-relações, não apenas a partir da própria prática, mas também em diálogo 

com outras práticas. Em nossa atuação no programa, temos buscado pensar o 

PIBID não como um curso paralelo à licenciatura em artes visuais, o que muitas 

vezes se percebe, mas como parte de um processo formativo, um currículo 

integrado, em que PIBID, TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), Estágio 

Supervisionado e demais componentes são dimensões de uma mesma formação. 

Assim, no convite à visualização de nossa proposição, o que se produz é a imagem 
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de um ecossistema (per)formativo pibidiano dentro de outros ecossistemas que se 

complementam, hibridizam, fundem-se e se transformam. 

Não se trata de uma nova metodologia para a formação de professores de artes 

visuais, o que consideramos pretensioso propor. Já existem muitas metodologias 

para a formação de professores de artes visuais, considerando-se metodologia 

como constructo de cada formador, com cada grupo, em cada currículo de 

licenciatura, em cada lugar, em cada região; é preciso, pois, problematizá-las. 

Retomando o intento do texto, exposto já no início, o que buscamos é ampliar o 

debate acerca da formação para a docência em artes visuais, um campo 

epistemológico complexo que necessita ser problematizado no sentido de uma 

profícua produção de conhecimentos. 

 

NOTAS 

                                                           
1 BARROS, Manoel. Retrato do artista quando coisa. In: Poesia completa. São Paulo: LeYa, 2013. p. 347-348 
2 ROSA, João Guimarães. A terceira margem do rio. In: ______. Ficção completa: volume II. Rio de Janeiro: 
Nova Aguilar, 1994, p. 409-413. No conto, um pai se muda para o meio do rio, vivendo em uma canoa, em busca 
de outra vista, talvez privilegiada, ou de uma terceira via. 
3 A nomenclatura “Educação Artística” foi utilizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) nos editais do PIBID dos anos de 2007, 2009 e 2010. No edital de 2013, foi utilizada a 
nomenclatura “Licenciatura em Artes Plásticas e Visuais”. 
4 Disponível em: http://capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_061_2013_PIBID.pdf 
5 Disponível em: http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/relatorios-e-dados. 
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