
 

256 ESTÁGIO CURRICULAR EM ARTES VISUAIS NO PARFOR-PARÁ: ESPECIFICIDADES E POTÊNCIA 
Daniely Meireles do Rosário / Escola de Aplicação – UFPA, Idanise Sant’Ana Azevedo Hamoy / ICA – UFPA,  
Isis de Melo Molinari Antunes / ICA – UFPA 
Comitê de Educação em Artes Visuais 

 

ESTÁGIO CURRICULAR EM ARTES VISUAIS NO PARFOR-PARÁ: 
ESPECIFICIDADES E POTÊNCIA 

 
 
 

Daniely Meireles do Rosário / Escola de Aplicação – UFPA 
 

Idanise Sant’Ana Azevedo Hamoy / ICA – UFPA 
 

Isis de Melo Molinari Antunes / ICA – UFPA 
 

 
 
 
RESUMO 
Esta comunicação é uma reflexão sobre o estágio curricular em Artes Visuais do Plano 
Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR, no Estado do Pará 
em que aponta as especificidades educacionais, culturais e geográficas alinhadas com a 
natureza complexa dos polos atendidos pelo programa. Justifica que as 400 horas de 
estágio presentes no desenho curricular são imprescindíveis para a formação desses 
professores e apresenta experiências de estágio no polo de Capanema e no polo de 
Almeirim. 
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ABSTRACT  
This article is a reflection about the traineeship in Visual Arts of the “Plano Nacional de 
Formação de Professores da Educação Básica” – PARFOR in the State of Pará in which 
indicates the educational, cultural and geographical specificities aligned with the complex 
nature of the regions served by the program. Justifies that the 400 hours of traineeship 
present at the curriculum design are essential for the formation of these teachers and 
presents traineeship experiences at the region of Capanema and region of Almeirim. 
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Estágio um: plano, potência e ato 
 

Coisa difícil é justificar a permanência de algo, que o tempo tem demonstrado ser 

fundamental para o conhecimento do próprio ser e de como esse ser se coloca no 

mundo. Hoje tudo precisa ser muito justificado para continuar existindo, somente a 

tradição não basta. O ensino e a aprendizagem fazem parte dessa tradição e 

manteve sua importância nos campos de conhecimento da Matemática, das 

Ciências, da Língua Portuguesa, da História, da Geografia etc... mas quando se trata 

do campo da Arte é como estar em uma corda bamba, talvez até mesmo por ter um 

conceito dinâmico, de variação temporal, cultural e geográfico.  

Com uma história recente, o ensino da Arte no Brasil se estabelece oficialmente com 

a criação da Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro no século XIX. Até o início do 

século XX segue o modelo tradicionalista de desenvolvimento de habilidades 

manuais e técnicas de desenho. Com a explosão do movimento da Tropicália e 

posteriormente da Bossa Nova, o ensino de arte é influenciado e o academicismo já 

decadente é substituído pela livre-expressão. A década de 70 do século XX é um 

marco importante com a inclusão obrigatória de Educação Artística nos currículos 

plenos1 e a criação dos primeiros cursos de licenciatura em Artes, que influenciou na 

década posterior a organização de arte-educadores em uma associação federativa2 

que originou outras associações estaduais.  

Esse movimento abriu novas discussões e amadureceu a luta para que o ensino de 

arte fosse obrigatório na Educação Básica, contemplado com a Nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – LDB (1996)3. Apesar do grande avanço com 

promulgação da LDB e posteriormente com a elaboração dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Arte (1997/98) a mobilização entre arte-educadores, 

pesquisadores permanece atenta, aperfeiçoando o ensino de arte e exigindo 

também uma lapidação na legislação existente.  

Mas os desafios são grandes e complexos. A demanda crescente de matrículas na 

Educação Básica exige a ampliação do quadro de professores.  No entanto, a 

formação de professores não acompanhou pari passu a demanda de abertura de 

novas vagas na Educação Básica. Para amenizar a escassez de professores, de 

início foi dada autorização para professores leigos ou oriundos da escola normal 
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equivalente ao ensino médio atuarem na Educação Infantil. No caso do ensino da 

arte, há as especificidades das linguagens em Artes Visuais, Teatro, Dança e 

Música, aliados à improvisação na formação e escassez de professores, 

profissionais de outras áreas de conhecimento com alguma habilidade artística, 

assumiram o ensino de arte polivalente.  

De modos que chegamos à primeira década do século XXI com um panorama 

complexo: de um lado a legislação em vigor com as especificidades das linguagens 

em Artes e a exigência de professores com nível superior em licenciatura para atuar 

em sala de aula, de outro, municípios distantes das capitais, com demanda 

crescente de matrículas, professores sem formação específica na área de artes e 

sem acesso aos cursos de nível superior. Muitos desses professores ainda na 

condição de professores leigos apenas com o ensino fundamental ou médio com o 

magistério.  

Segundo dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2007, 

somente 10%4 dos professores atuando na Educação Básica possuíam formação 

inicial específica na sua área de atuação. Na área de artes, segundo o Plano de 

Formação Docente no Estado do Pará de 2007, o número de professores atuando 

na Educação Básica sem a formação inicial exigida era de 11.348. Nesse contexto 

de baixa qualificação acadêmica das docentes, é impossível ignorar a situação 

desfavorável de acesso ao Ensino Superior, em uma região de condições 

geográficas especiais, de grandes distancias e com limites impostos pelos grandes 

rios que cortam a região.  

Em 2009 o governo federal institui um plano emergencial de acesso ao Ensino 

Superior e formação específica em licenciatura para docentes em exercício. 

Denominado de Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, 

ou pela sigla PARFOR. Consideramos um projeto revolucionário de formação 

docente, visto que a formação ocorre durante os períodos de recesso escolar e tem 

a duração de quatro anos, e que favorece a qualificação adequada para exercer o 

magistério de uma disciplina específica, e simultaneamente as práticas são 

transformadas.  
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O polo do PARFOR de Artes Visuais no Estado do Pará iniciou suas atividades em 

2009 no município de Castanhal, cuja primeira turma recebeu o grau de Licenciado 

em Artes em maio de 2014. Ao longo desses anos, foi implantando em outros 

municípios do estado: Capanema e Moju (concluídas em 2015); Tucuruí, Tailândia, 

Almeirim (conclusão prevista para 2016); Bragança, Itaituba, Barcarena, (em 

andamento); Abaetetuba, Alenquer, Concórdia do Pará e Tracuateua (iniciadas em 

julho de 2016).  

Para um plano especial de formação de professores, foi pensado e discutido um 

Projeto Pedagógico também especial, cuja a diferença está na prática pedagógica e 

no estágio supervisionado, pelo qual destacamos três motivos: Primeiramente pelo 

perfil do discente do PARFOR que já é também docente, em segundo pelo fato de 

que nesses municípios não atuem professores licenciados em Arte, ou quando 

existam sejam minoria, em terceiro a ausência de espaços culturais de difusão de 

arte. Apresentaremos o projeto de estágio supervisionado e duas experiências 

concluídas. Uma no município de Capanema e outra no município de Almeirim.  

Estágio dois: currículo, vontade e fato  

Em junho de 2012 foi aprovada a resolução no. 4297/2012 da Universidade Federal 

do Pará que aprova o projeto pedagógico do Curso de Licenciatura em Artes visuais 

do PARFOR. Destacamos os artigos 4º. e 5º., que apresentam o desenho curricular 

em dimensões e o estágio curricular: 

Art. 4º O Curso de Licenciatura em Artes Visuais do PARFOR 
constituir-se-á a partir da relação entre os conhecimentos das 
dimensões: Teoria das Relações entre Arte, Cultura e Sociedade;  
Fundamentos,  Experimentação  e  Reflexão  de  Meios;  Pesquisa  
em  Artes  Visuais; Ensino  e  Aprendizagem  em  Artes  Visuais; 
Atividades  Complementar  e  Estágio Curricular, cada  uma  
abrangendo, respectivamente, os  Núcleos  de  conteúdos  
integrados  apresentados pela Resolução CNE n.2/ 2004 (Incisos I, II 
e III do Art. 5º) – Conteúdos Básicos, Conteúdos Específicos e 
Conteúdos Teórico-Práticos.  
Art.   5º O   Estágio   Supervisionado   é   uma Atividade   Curricular   
Obrigatória, constituindo-se em um campo  de  integração  das 
Atividades  Curriculares,  não  somente  de aplicação   dos   saberes   
construídos   ao   longo   da   licenciatura,   mas   de   produção   de 
conhecimento. 
§ 1º O Estágio Supervisionado será desenvolvido a partir do Quinto 
Bloco do Curso, com  carga  horária  de  400h,  constituindo-se  em  
quatro  etapas:  Estágio  Docente  I – 100h (elaboração,  aplicação  
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de  conteúdos  e  vivência  da  docência  em Artes Visuais,  no  
âmbito escolar  da Educação  Infantil e/ou Fundamental),  Estágio  
Docente  II – 100h  (vivência  da práxis docente em Artes Visuais em 
instituições formais de Ensino Médio), Estágio Docente III - 100h 
(planejamento, execução e avaliação do ensino de Artes Visuais em 
instituições de ensino  não  formal)  e; Estágio  Docente  IV – 100h  
(vivência  e  práxis  da  produção  em Artes Visuais em instituições 
de ensino não formal). 
 

Mesmo a legislação permitindo a redução de horas de estágio para professores que 

já exerçam o magistério, essa possibilidade não foi adotada para a licenciatura em 

Artes Visuais no PARFOR-PA, considerando as lacunas identificadas na formação 

docente desses municípios. O projeto foi considerado inovador pela Profa. Dra. 

Bernadete Gatti, durante o II Encontro de Nacional do Parfor realizado em maio de 

2013 pela Coordenação de Aperfeiçoamento Superior – CAPES em Brasília. Gatti 

realizou uma pesquisa sobre os projetos pedagógicos em seis cursos do PARFOR 

de todo o Brasil5, na qual observa que a organização relacional do currículo do curso 

de Artes Visuais do PARFOR da Universidade Federal do Pará em dimensões 

Teórica, de Fundamentos e experimentação, de pesquisa, ensino e aprendizagem, 

estágio e atividades complementares é inovador e ressalta que a dimensão de 

Ensino e Aprendizagem em Artes Visuais representa 16% da carga horária total, 

favorecendo a formação do professor na sala de aula. 

De fato, houve um aumento de 100% da carga horária da disciplina de Fundamentos 

do Ensino em Artes Visuais, em relação ao desenho curricular da Licenciatura em 

Artes Visuais oferecida na capital Belém, passando de dois semestres para quatro 

semestres. E essa qualificação teórica antecede sempre o Estágio curricular 

supervisionado, possibilitando a articulação interativa e relacional entre teoria e 

práxis. Por esse motivo o estágio foi mantido com as 400 horas, obrigatório pela 

legislação em vigor. Considerando ainda a carência de professores licenciados em 

atuação nesses municípios, privilegiou-se não somente o estágio no espaço formal, 

como equitativamente o estágio em espaço não formais.  

O estágio em ensino das Artes Visuais I se realiza no Ensino Fundamental, o estágio 

II no Ensino Médio, o estágio III se propõe um mapeamento das manifestações 

artístico-culturais dos municípios e no estágio IV uma proposta educativa nesses 

espaços não formais identificados. Em todas as etapas se realiza o planejamento, a 

execução e a avaliação do ensino de Artes supervisionadas por um professor 
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orientador, que tem autonomia para propor bibliografia adaptada aos interesses 

manifestados pelos discentes. As duas experiências apresentadas a seguir possuem 

metodologias próprias adequadas ao contexto local identificados pelas professoras 

orientadoras: Profa. Daniely Meireles em Capanema e Profa. Isis Molinari em 

Almeirim. 

Estágio três: Capanema, observação e prática 
 
O município de Capanema está distante 160km da capital do estado Belém e possui 

cerca de 65.498 habitantes (2013). A maior parte das escolas são municipais e 

estaduais e até o ano de 2014 não possuía nenhum professor(a) licenciado em Arte 

atuando nelas. Algumas agrovilas desse município ainda apresentam a realidade da 

educação no campo, com escolas multisseriadas mantidas pelo poder municipal, 

onde o(a) professor(a) lida com crianças de várias faixas etárias em uma mesma 

série, tendo em alguns casos que desempenhar/acumular também outras funções 

na escola. 

No município, a disciplina foi iniciada em janeiro de 2013 e finalizada em julho de 

2014. A turma contava com 26 estudantes de graduação, todos professores, dos 

municípios de Irituia, Peixe-Boi, Aurora do Pará, Castanhal, São Miguel do Guamá e 

Capanema. Alguns já possuíam graduação em Letras ou Pedagogia e ao menos 

80% atuavam ou haviam atuado na docência em Arte. 

Especificamente, no caso do Parfor, uma preocupação foi encarada como 

primordial: Como conduzir a prática de ensino e as vivências no estágio para 

estudantes que já eram professores, ou seja, como colocá-los numa situação de 

prática de pesquisa sobre seus próprios mecanismos metodológicos e didáticos, 

levando-os também a questionar as práticas de seus colegas de profissão? A 

realidade nos municípios para aqueles professores era bem diferente do que era 

vivenciado pela mesma disciplina no curso regular de Artes Visuais, mantido em 

Belém, quando a maior parte dos estudantes chega ao estágio supervisionado sem 

sequer saber como fazer um planejamento anual ou como funciona o dia-a-dia de 

um docente em uma escola de educação básica. 

Compreender essa realidade para então traçar propósitos de aplicação e avaliação 

da prática de ensino a ser executada e observada pelos discentes-docentes do 
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Estágio Supervisionado caracterizou os objetivos da primeira tarefa, com a 

especificidade de estar acompanhando graduandos que já exerciam a docência, em 

Arte ou não. Hoje, o professor do ensino de Artes Visuais na educação básica 

precisa enxergar-se como um potencializador/provocador de competências que vão 

desde o ato de desenhar até a aplicação de multimeios, bem como o 

desenvolvimento de habilidades de síntese visual e articulação teórica sobre a arte 

do passado e do presente. 

A metodologia utilizada partiu da percepção da “bagagem teórica” que tais discentes 

traziam de duas disciplinas basilares de semestres anteriores: Fundamentos do 

Ensino das Artes Visuais I e II, que contemplavam os níveis do ensino fundamental e 

médio, respectivamente. A relação de ambas com as ações encaminhadas no 

Estágio Supervisionado seriam de causa e efeito, no sentido de que a primeira – o 

fundamento – opera no âmbito da teoria que alicerça o ensino, no que tange à 

produção e aplicação do planejamento, escolha de métodos de ação e avaliação, 

assim como a compreensão do perfil psicossocial do comportamento dos alunos e 

profissionais que acompanham esses níveis, a saber, professores, supervisores, 

orientadores e coordenadores pedagógicos; enquanto que a segunda – o estágio – 

objetiva a realização, aprendizagem e avaliação dos fundamentos no cerne da 

essência dinâmica que deve demarcar o território de qualquer escola. 

Existe, nessa escolha, o apreço por uma lógica interdisciplinar de conectar as várias 

dimensões descritas no Projeto Pedagógico do curso, provocando uma ação 

contextual e complexa, a exemplo de Morin (2002), no sentindo de atravessar o 

pensamento comum, tradicional e escolanovista do ensino de Arte, alheio ao frenesi 

cotidiano, para criar um novo ruído, uma nova prática, um outro bater de asas. 

O pensamento contextual busca sempre a relação de 
inseparabilidade e as inter-retroações entre qualquer fenômeno e seu 
contexto, e deste com o contexto planetário. O complexo requer um 
pensamento que capte relações, inter-relações, implicações mútuas, 
fenômenos multidimensionais, realidades que são simultaneamente 
solidárias e conflitivas [...], que respeite a diversidade, ao mesmo 
tempo que a unidade, um pensamento organizador que conceba a 
relação recíproca entre todas as partes. (MORIN, 2002, p. 21–22) 
 

Nesses termos, os discentes-docentes em situação de estágio foram direcionados a 

um pensamento sobre a arte que associasse as técnicas artísticas ao cotidiano, às 
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multiculturas, às diferenças, aos aspectos socioculturais de cada comunidade 

escolar, a fim de conseguir de fato uma análise contundente do dia-a-dia da 

disciplina nas escolas visitadas, avaliando o desempenho do pensamento e das 

habilidades nas séries de Ensino Fundamental e Médio. 

Para tanto, foram propostas duas formas de coleta: a de observação e análise da 

regência de um colega de profissão – em alguns casos o próprio colega de turma – 

e a de observação e análise da sua própria prática – já que alguns estavam lotados 

na disciplina Arte – necessitando de um certo distanciamento de sua situação como 

observador para aquela de observado, sem que isso “mascarasse” seu 

planejamento e suas escolhas em sala.  

Na elaboração do relatório final, os discentes deveriam organizar-se em grupos para 

a criação de um projeto de pesquisa de estágio sobre uma das temáticas a seguir. 

Cada integrante deveria relacionar o que foi observado a um dos temas, escolhido 

por cada grupo: Transformações do ensino da Arte; Caminhos metodológicos nas 

aulas de Arte; Interculturalidade/ multiculturalidade; Avaliação e planejamento em 

Arte; O computador e as novas tecnologias no ensino/aprendizagem da Arte; Arte e 

estudos do cotidiano: práticas de aprendizagem; Arte e cidade: práticas de 

percepção. 

De certa forma, esse tipo de direcionamento obrigou a todos a revisão de conceitos, 

a adequação de metodologias e a concepção de novos instrumentos avaliativos, 

passando a privilegiar uma prática de ensino e uma didática mais voltada para o 

múltiplo que para o singular, para o coletivo que para o individual, para o cotidiano 

que para as datas comemorativas, buscando uma visão crítica do ensino tanto pela 

observação quanto pela regência, de fato.  

Para além do tempo de docência ou de vida de cada discente-docente e das 

especificidades de cada escola, existia a necessidade de fazê-los perceber a 

exigência de um ensino de Arte mais voltado para a formação do sujeito-leitor-

produtor de arte que para o cumprimento de tarefas aleatórias que em nada se 

identificam com os reais anseios e idiossincrasias da série ou do aluno, priorizando, 

nesse sentido, uma prática mais contextual e complexa. 
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Submetidos a uma avaliação que ora os investigava como observadores, ora como 

observados, os relatórios produzidos ao final das primeiras etapas (Estágio I e II) – 

caracterizadas pelo contato com salas de aula da educação formal – mostraram-se 

divididos entre uma visão crítica – análise da prática em Arte como um constructo 

contextual e complexo – e outra visão, ainda conformista e de pouco embasamento 

teórico, com tendência ao ensino voltado simplesmente para práticas aleatórias e 

teoria assistemática.     

As ementas do planejamento para os Estágios III e IV contemplavam a atuação e 

fundamentação de ações educativas em espaços culturais, a fim de engendrar 

mecanismos de educação não-formal em artes visuais e construir uma prática 

pedagógica autônoma sobre os múltiplos aspectos da arte em museus, grupos e 

associações de artistas, feiras culturais, entre outras manifestações com as quais 

deparamos na contemporaneidade, estreitando as relações entre o artista, o público, 

a obra de arte e o espaço expositivo contemporâneo, dinamizando os conceitos 

ligados à preservação, conservação e mediação. 

Capanema, assim como a maioria dos municípios do interior paraense, não possui 

museus ou galerias de arte. Os artistas geralmente trabalham em feiras de 

artesanato e escolas, quando não desenvolvem sua habilidade pintando placas e 

fachadas de comércios locais. Pensar como seriam as duas etapas foi uma tarefa 

que exigiu novamente sensibilidade de perceber as peculiaridades do ensino das 

Artes Visuais no Parfor, elaborando um planejamento com propostas de trabalho 

“diretamente vinculadas de modo que experiências práticas possam ser mobilizadas 

para essa aprendizagem” (SEVERINO, 2008, p. 14). No caso dessa especificidade, 

isto é, dos espaços de educação não-formal, foram aplicadas duas formas de 

avaliação: a elaboração de um inventário artístico-cultural (por meio da seleção de 

dois patrimônios materiais ou imateriais de Capanema ou do seu entorno) e criação 

de um caderno de artista (para exercício real da pesquisa, projeto e execução em 

arte). 

Ambos os instrumentos foram pertinentes à realidade do município, sem deixar de 

esclarecer os pontos propostos pela disciplina, bem como 
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[...] à própria concepção do processo do conhecimento, a ser visto 
como efetiva construção dos objetos, ou seja, impõe-se que o 
professor valorize a pesquisa em si como mediação não só do 
conhecimento, mas também, e integralmente, do ensino. Em 
segundo lugar, é preciso que os docentes se disponham a uma 
atitude de um trabalho investigativo com os iniciantes, cônscios das 
dificuldades e limitações desse processo assumindo a tarefa da 
orientação, da co-orientação, do acompanhamento, da avaliação, 
compartilhando inclusive suas experiências e seus trabalhos 
investigativos, abrindo espaços em seus projetos pessoais. 
(SEVERINO, 2008, p.22) 
 

As palavras de Severino apontam para uma prática de investigação científica que 

comece na graduação e se mostre constante na prática da docência. Por esses 

meios, muitos graduandos aproveitaram o ensejo da pesquisa iniciada em 

Fundamentos do Ensino das Artes Visuais III e IV para fazer o link com a proposta 

de trabalho do Estágio Supervisionado, tanto na escolha do tema do inventário, 

como na produção do caderno de artista, ambos funcionando como extensão das 

vivências e memórias de cada um com seu espaço, com seu lugar. 

Ao final, a ideia de uma didática no estágio pensada para além dos planos escritos, 

que saia do papel e se mostre como uma atividade instrumentalizadora da práxis 

educacional, intercalando teoria e prática sob a égide da pesquisa em arte e da 

transformação da realidade existente (PIMENTA, 1995, p. 63), sensibilizou a todos 

ao ponto de cada um perceber quais os dispositivos de mudança necessários para 

que o ensino de Arte em Capanema e demais municípios do nordeste paraense não 

deixe de estar conectado com as atuais tendências de aprendizagem em Arte, com 

as especificidades culturais de cada cidade, com a produção dos artistas populares 

e com os possíveis espaços de produção e fruição artísticas, na busca de novos 

multimeios, outros ventos, um outro bater de asas. 

Estágio quatro: Almeirim e a potência dos saberes culturais 

Almeirim é o terceiro município em extensão do estado do Pará, localizado às 

margens do Rio Amazonas, distante cerca de 450km em linha reta da capital do 

estado, com 33.372 habitantes (2015). O acesso principal da cidade de Almeirim é 

pelo rio Amazonas, onde aportam diversas embarcações de regiões e comunidades 

próximas com o intuito de estudarem, trabalharem ou mesmo servirem-se do 

comércio local. Saindo da capital do estado Belém, o acesso é aéreo-fluvial, sendo o 
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primeiro trecho aéreo até a cidade de Santarém, com voo estimado de 50 minutos e 

seguindo de Santarém pelo rio Amazonas em Balsa tipo Catamarã ou barcos 

regionais por cerca de 20 horas. Esse tempo é variável pois depende de influências 

do clima e do sentido da correnteza do grande rio.  

Almeirim é banhada por diversos igarapés e rios, portanto trata-se de uma cidade 

ribeirinha onde há também extenso território rural composto por superfícies de terras 

que oscilam entre secas e alagados, de acordo com a natureza de rios e da lua. Sua 

economia é baseada na produção de leite de búfala. Os atrativos culturais naturais 

são imensuráveis, mas o patrimônio artístico e cultural institucionalizado é escasso. 

O Polo PARFOR Almeirim-PA é um dos mais afastados da capital do estado e o que 

possui, até a presente data, o mais difícil acesso dos professores formadores que 

residem em Belém.  

Uma turma composta apenas de mulheres, nem todas moradoras do município e 

nem todas atuam em escolas localizadas no município. Sendo essa uma 

característica dos polos do PARFOR: agregar discentes de vários municípios e 

comunidades vizinhos ao polo. No caso de Almeirim são discentes ribeirinhas que 

utilizam o rio como acesso e diversas tipologias de transportes fluviais locais 

(rabetas, fubicas, popopós, lanchas, barcos, canoas, navios, balsas, catamarãs, 

etc.). E que, obviamente, o fato de se deslocarem cotidianamente para o município 

para participarem das atividades do PARFOR sofrem o impacto de conforto 

oferecido, segurança e tempo da locomoção, além do preço da passagem imposta 

ao  orçamento familiar. No Polo PARFOR em Almeirim há 28 alunas matriculadas, 

um falecimento, uma transferência e duas desistências. Estas 24 alunas, desde que 

tenham seu currículo integralizado, defenderão suas monografias em junho de 2016 

e serão as únicas docentes em Artes Visuais daquela região. 

Os estágios III e IV, com ênfase nos espaços culturais da cidade, propiciaram uma 

reflexão bastante aprofundada de suma importância, pois Almeirim, assim como 

Capanema, não conta com espaços artísticos e culturais institucionalizados, sendo, 

portanto, este caso, um exemplo de estudo presente na geografia continental de 

nosso país.  A proposição dos estágios III e IV foi demonstrar que em Almeirim, ou 

em qualquer local de atuação do professor, seja em interiores ou em capitais, há 
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riqueza cultural e artística que deve ser valorizada pelos professores de Artes 

Visuais.  

Como metodologia de trabalho para o estágio III e IV ficou estabelecido que no 

primeiro estágio, destes dois citados, as alunas do PARFOR deveriam valorizar o 

ensino das Artes Visuais em espaços não formais, em ONGs, museus e outros 

espaços culturais e apresentarem um inventário desses locais onde visualizassem 

as potencialidades do ensino das Artes Visuais, e que ao final, deveriam elaborar um 

planejamento que considerassem esses saberes não formais para transmiti-los no 

Ensino Formal. Deste trabalho surgiram 5 temas escolhidos pelos grupos femininos 

de Almeirim: Tatuagem; Memorial dos Balateiros; Embarcações, Monumento do Pe. 

Amandio e  Festividades de São Benedito.  

No Estágio IV, os mesmos temas do Estágio III foram retomados para reflexão dos 

grupos e devolvidos à sociedade consultada, reflexões a partir de seminários 

públicos. Ou seja, no intervalo do estágio III para o estágio IV as equipes se 

reuniram e prepararam materiais audiovisuais ou gráficos, para que na semana da 

supervisão do estágio IV, apresentassem seminários públicos com a presença de 

cada agente propiciador do dispositivo cultural abordado. As equipes se mobilizaram 

para efetuarem gravações de vozes, filmagens, captura de imagens, e no último dia 

da semana do estágio IV convidaram a comunidade que foi entrevistada para darem 

seus depoimentos testemunhais, e que também participaram da discussão final a 

partir da apresentação dos resultados dos trabalhos realizados no estágio III e IV 

pelos grupos de alunas de Almeirim.  

Esta metodologia de trabalho não só envolveu uma valorização das ações artísticas 

e culturais do município, apreciou os saberes da comunidade responsável pela 

manutenção desses eventos e das alunas propositoras, gerando encaminhamentos 

de inserção de temas artísticos e culturais nas políticas públicas que foram 

endereçadas aos órgãos competentes do município, com a finalidade de aprimorar o 

ensino das Artes Visuais nas escolas de Ensino Básico. 

No trabalho cujo tema abordou a “Tatuagem”, o grupo escolheu esse tema por 

considerarem ser um tipo de Arte. Salientaram que é importante essa discussão em 

escolas de Educação Básica porque é uma prática muito presente na cidade, 
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ocorrendo de formas legais e ilegais. Há nessa eleição do tema, uma aparente 

dúvida da equipe, pois ao trazer à baila a beleza dessa grafia corporal também 

demonstraram um certo receio de propagá-la nas escolas e de “aprovar” o seu uso, 

pois a cidade possui vários códigos de restrição, alicerçados nas diversas 

religiosidades.  

O segundo grupo resgatou a história do Monumento ao Padre Amândio, por ser 

pouco respeitado como patrimônio cultural, e por entenderem que a preservação do 

patrimônio deveria estar presente nas aulas de Artes Visuais da Educação Básica. 

Trata-se de um monumento histórico que foi erguido em 1951 pela prefeitura 

municipal de Almeirim para perpetuar a memória do vigário Padre Amândio Pantoja, 

martirizado em vinte e oito de junho de 1861, portanto de grande relevância como 

marco de uma manifestação religiosa que tem a devoção popular como instigador de 

sua manutenção.  

O terceiro grupo explorou o tema das “Embarcações”, e apresentaram o oficio de 

carpintaria naval e a estética das embarcações, fruto da vivência ribeirinha em 

função do ciclo das águas, que marca o ritmo da vida ali, enquanto que o quarto 

grupo apresentou os “Balateiros” pelo viés da preservação da memória dessa 

atividade extrativista, destacando a homenagem apagada do Memorial aos 

Balateiros na escadaria que interliga a cidade-baixa à cidade-alta. Nesse caso, a 

cultura visual é ressaltada pela memória dos habitantes da cidade que reclamam o 

descaso público em preservar a história da cidade pelo patrimônio material e 

imaterial, o que justificou a escolha do quinto e último grupo, que apresentou as 

“Festividades de São Benedito” como tema que também contempla a cultura visual 

da cidade.  

Analisando as cinco proposições da turma de Almeirim é possível de se afirmar que 

a valorização local dos temas que as discentes consideram pertencentes às Artes 

Visuais (mesmo que estejam inseridos no campo da Cultura Visual) são  motes a 

serem explorados na formação de professores e de alunos de Artes Visuais do 

Ensino Formal da Educação Básica, no intuito de levar à reflexões sobre a potência 

da Arte como agente transformadora de uma sociedade e como substrato de 

ponderações sobre a estética local, sem descartá-la pelo simples fato de não 
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pertencerem a searas das artes institucionalizadas em espaços musealizados dos 

centros de arte já consagrados.  

Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais? 

Esse é um questionamento extremamente pertinente para os vários contextos 

políticos existentes, mas no que concerne ao nosso problema, a pergunta é: 

continuaremos repetindo as mesmas diretrizes educacionais das Artes Visuais 

mudando somente a ordem das variáveis existentes e fazendo de conta que somos 

diferentes de nossos pais, ou vamos aceitar a potência cognitiva e inovadora do 

ensinar/vivenciar arte em espaços complexos e diferentes dos eixos tradicionais 

ditados por uma realidade cosmopolita? Optamos por pensar as artes visuais a partir 

desse contexto periférico, sem tentar enquadrar essa realidade a uma normativa 

pré-existente, sentindo dessa forma a potencialidade das artes visuais desses 

contextos e sua forma de afirmação naquele ambiente. Não se trata de uma ruptura 

com o passado, mas de um aprendizado com os erros e acertos para projetar o 

futuro potente que queremos para o ensino das Artes Visuais. 

Após a conclusão dessas duas grandes etapas do Estágio Supervisionado em 

municípios com culturas e organizações geográficas relativamente distintas, o 

resultado obtido assinala um momento em que as potencialidades de pesquisa para 

cada concluinte do curso são muitas e urgentes. A partir das propostas 

metodológicas encaminhadas em cada supervisão, não apenas houve uma 

ressignificação da prática de sala de aula, como também uma nova postura frente 

aos temas e conteúdos significativos para a Arte/Educação nos dias de hoje, além 

de reconhecer na prática artística de espaços não-formais um exercício de pesquisa 

constante, para uma compreensão de mundo/cultura/arte mais ampla e crítica. 

Nesse sentido o PARFOR cumpre seu papel potencializador e transformador do 

ensino de Arte no estado do Pará. Motiva os novos licenciados em Arte a escrever 

uma nova página na história do ensino de arte e garante aos docentes formadores 

uma reflexão contínua sobre o fazer, como fazer e porque fazer, o que permite um 

ciclo de planejamento, ação e avaliação constante para implantar novas 

metodologias que atendam as especificidades e potencias de cada município. 
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Notas 
1 Segundo o artigo 7o. da Lei 5692 de 11 de agosto de 1971 
2 Federação de Arte Educadores do Brasil – FAEB, criada em 1987 
3 Lei Federal de 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 
4 Em números brutos isso significa 125.107, segundo o Plano de Formação Docente do estado do Pará de 2007. 
5 Reportagem disponível no site http://www.aedi.ufpa.br/parfor/index.php/8-noticias-principais/8-parfor-ufpa-e-
destaque-no-ii-encontro-nacional-do-parfor 
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