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RESUMO: Com base na experiência de EAD (Educação à Distância) desenvolvida no 

curso de Licenciatura em Artes Visuais Plásticas – UFG, o presente artigo discute a 

formação docente na perspectiva do estágio curricular em artes visuais, na modalidade 

do ensino à distância.  Primeiramente, é apresentada a dimensão que encara o estágio 

curricular como espaço potencializador da prática docente. Em seguida é proposta uma 

reflexão sobre o exercício do fazer docente que considera os saberes construídos 

historicamente tanto local ou regional quanto numa esfera mais ampla, os quais são 

inter-relacionados com aqueles que cada estudante/estagiário traz consigo, e também 

aqueles potencializados no lugar. A potencialização destes saberes se dá por meio de 

mapeamentos e cartografias, sendo que os mesmos servem como base para se pensar o 

estágio curricular.  O artigo salienta possíveis conexões entre a escola e a cidade, e 

desenvolve a idéia de cidade educadora em que a escola vai se desdobrando em seu 

próprio contexto, inter-relacionando práticas culturais e sociais. A experiência de 

estágio em discussão conduz a novas perspectivas para os campos de estágio, que agora 

incluem outras áreas e modos de atuação docente, tais como o ensino não-formal. Neste 

sentido, é evidenciada a necessidade de criação de metodologias que ultrapassem as 

limitações impostas pelos modelos tradicionais. 
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1)  INTRODUÇÃO:   Pensar a formação docente envolve um olhar atento e minucioso, 

pois perpassa múltiplos aspectos que a envolve. Além da perspectiva educacional 

propriamente dita. Tal olhar está impregnado de concepções geradas a partir dos 

processos desencadeados pelos currículos que foram concebidos e colocados em ação. 

Sabemos que os currículos não são neutros. Sabemos que quem os elabora deixa marcas 

de vários tipos: marcas da cultura, do lugar, das concepções, marcas de desejos, do 

poder, de correntes pedagógicas.  

Assim, a formação docente conecta-se às mais diversas realidades; estas estão 

em constante transformação, nunca se tornam estanques, e precisam ser repensadas 



 

 

constantemente. Ainda que insistamos muitas vezes em trabalhar com desenhos que um 

dia foram válidos, paradigmas educacionais que serviram em outros tempos já não 

servem mais para gestar práticas  educacionais, hoje em dia. De acordo com Brito e 

Dandolini, “as mudanças socioculturais e tecnológicas do mundo contemporâneo criam 

incessantes modificações nas entidades sociais e no pensamento humano descortinando 

novos universos no dia a dia das pessoas” (BRITO E DANDOLINI, 2005, p 1). Para 

estes autores, os currículos dos cursos de graduação tornaram-se um grande desafio dos 

sistemas educacionais, e em particular para a educação à distância (BRITO E 

DANDOLINI, 2005, p 1). Nesta perspectiva, “o modelo linear e seqüencial de 

currículo está ultrapassado e com todas as mudanças que estão ocorrendo é necessário 

romper com este modelo” (BRITO e DANDOLINI, 2005, p.1) Estamos convictos de 

que estas novas demandas também apontam para dificuldades, e que requerem uma 

atitude decisiva, que envolva primeiramente perguntas como: para quê e como 

queremos formar novos docentes?   

Uma questão crucial, historicamente construída e que ainda se coloca no cerne 

das licenciaturas relaciona-se ao que significa conceber e pôr em prática o Estágio 

Curricular Obrigatório.  Sendo assim, neste artigo refletiremos sobre as relações entre 

Formação Docente em Artes Visuais e Estágio Curricular  na modalidade de Educação à 

Distância (EAD), desenvolvida na Universidade Federal de Goiás (UFG). Nossa 

reflexão se assenta sobre dados colhidos no decorrer desta formação, sobre o conteúdo 

das disciplinas, o que para nós constitui a elaboração curricular, que é acompanhada do 

desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem.  

Assim, este artigo é o que chamamos de trabalho em progresso, realizado de 

forma colaborativa entre arte-educadores da Universidade Federal de Goiás (UFG) e 

Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

2) O CONTEXTO: Educação a Distância surge a partir das transformações, 

necessidades e demandas existentes no mundo contemporâneo. No bojo destas 

demandas e necessidades, outros desenhos de formação passam a ser concebidos pelas 

Políticas Públicas. No período de início e implantação do referido curso de graduação, 

modos tradicionais de ensinar e aprender colocaram em dúvida a possibilidade de 

ensinar práticas artísticas na modalidade de Educação à Distância. Hoje, em 2010, 

estamos no quinto  semestre das primeiras turmas, já perpassamos as práticas (os 

ateliês), todos com grande produção por parte dos alunos, e estamos no segundo módulo 

do estágio curricular, e produzindo o conteúdo do terceiro. 



 

 

 A reflexão crítica sobre as práticas artísticas/poéticas cursadas pelos alunos se 

faz muito importante, pois, dentro da concepção de estágio que  sustentamos este é o 

ateliê da prática pedagógica. Assim como a prática artística desperta dúvidas e 

inquietações em um curso à distância, o estágio, do mesmo modo, também nos coloca 

frente a indagações.  

Ao fazer a analogia entre prática artística e prática pedagógica precisamos 

desfazer alguns equívocos: 1) Prática não quer dizer apenas a parte do fazer destituído 

da teoria; 2) Prática não se refere ao lado instrumental; 3) O estágio curricular não se 

refere à prática instrumental da docência. De acordo com PIMENTA E LIMA:  

O estágio como campo de conhecimento e eixo curricular central nos cursos de 

formação de professores possibilita que sejam trabalhados aspectos indispensáveis à 

construção da identidade, dos saberes e das posturas específicas ao exercício 

profissional docente” (PIMENTA e LIMA, 2008, p.61). 

Na Universidade Federal de Goiás, a formação de professores para o ensino de 

artes começa com os antigos cursos de Desenho e Plástica, que vão de 1974 a 1977. Mais 

tarde, temos a Licenciatura em Desenho e Plástica, de 1981 a 1983. Nas décadas de 80 e 

90, tivemos a licenciatura em Educação Artística com o modelo da polivalência.  Em 

1996, o curso de Bacharelado em Artes Plásticas faz a transição para as Artes Visuais e o 

curso de Licenciatura acompanha essa mudança no ano de 2000.  Essa reforma é crucial 

não apenas pela troca de nomenclatura, mas porque insere no currículo a questão da 

pesquisa, do Trabalho de Conclusão de Curso e amplia as horas de estágio para 

quatrocentas, distribuindo-as ao longo do curso. Até 2004, o estágio era vivenciado numa 

só escola, geralmente, a antiga Escola de Aplicação da UFG, hoje Centro de Educação e 

Pesquisa – CEPAE num modelo unidirecional, universidade -> escola - embora sempre 

existindo o espaço de trocas entre professor universitário e professor/escola. 

Esse modelo começa a ser insuficiente diante da emergência de novas concepções 

sobre formação docente e sobre estágio. A diversidade do nosso alunado trouxe a 

necessidade de se tentar outros desenhos de estágio mesmo desafiando as legislações 

vigentes no quesito supervisão. Assim, nos primeiros anos de 2000, abandona-se a adoção 

de uma única escola como campo de estágio, procurando-se fazer com que os alunos 

vivenciassem a diversidade dos espaços formais: educação infantil, ensino médio, e já 

expandindo para uma necessidade que já vinha sendo sentida na área de arte-educação que 

é a formação de arte-educadores para espaços não formais, dentre eles  as  ONGs, museus, 



 

 

galerias e demais projetos nos quais a mediação de um profissional de artes visuais seja 

necessária. 

A resolução CEPEC no. 731 o § 2º do Art. 1º, que define a política de Estágio 

para a formação de professores da Educação Básica na Universidade Federal de Goiás, 

entende o estágio curricular como uma atividade privilegiada pelo diálogo crítico com a 

realidade, favorecendo a articulação entre ensino-pesquisa-extensão. É nessa 

perspectiva que temos trabalhado o estágio curricular obrigatório na Licenciatura 

presencial (2005 a 2009) e é dessa maneira que estamos propondo para as Licenciaturas 

na modalidade à distância na Faculdade de Artes Visuais. 

A diversidade certamente nos trouxe o problema de realizar a supervisão. Tivemos 

que apostar noutras formas de acompanhamento que pediam uma supervisão “mais 

flexível” por parte do professor da disciplina nos locais de estágio e um maior 

investimento em socialização das experiências, compartilhamento reflexivo, discussão e 

elaboração de planos de intervenção e acompanhamento sistematizado por meio de relatos 

de experiência dos mesmos. 

Quando da instauração da Licenciatura em Artes Visuais na modalidade à distância 

o “modelo dissonante” é o que vai ser adotado, pela própria fragmentação da universidade 

agora subdividida em “pólos” e pela ausência de profissionais vinculados a IES para 

cumprir nos mais diferentes municípios a função da supervisão exigida pela lei. Esse breve 

histórico, nos leva ao momento atual onde estamos enfrentando também situações que 

desafiam as universidades públicas brasileiras a repensarem a maneira como se entende e é 

construída sua “ambiência pedagógica”.  Tomamos esse termo de Belintante que entende a 

concebe como “uma aproximação consistente entre projetos de formação contínua e uso 

de redes informacionais no campo da educação.” Para Belintante "ambiência de formação 

contínua" é  uma “forma de garantir um espaço de mobilização em torno da idéia de 

formação em serviço, para que os projetos tenham como ponto de partida as próprias 

demandas da comunidade.” (BELINTANE, 2002). 

3) ESTÁGIO CURRICULAR: DESLOCAMENTOS GEOGRÁFICOS E 

OPERACIONAIS.  

Não podemos cair no erro de considerar a ambiência pedagógica apenas 

conectada a possibilidades da mediação pelo Sistema de Comunicação Digital. Sem 

dúvida, teremos que planejar, desenvolver e reorientar  pela rede, mas investimos nos  



 

 

múltiplos contatos, acessos, informações. Acreditamos principalmente na possibilidade 

dialógica e autônoma da formação; formar para autonomia não quer dizer que cada um 

fará aquilo que lhe convier, mas é potencializar aquilo que cada um tem, nos seus 

lugares, nas suas culturas, de modo que se possa trocar, dialogar, e construir um 

conhecimento que se faz em rede. Assim é possível colher as mais diversas 

informações, das mais diversas fontes, mas será o estudante, no seu lugar, quem melhor 

irá saber  como relacionar-se com o outro e suas potências locais. 

Essa ambiência pedagógica na qual investimos relaciona-se com a imersão em 

campos culturais onde nós, membros de universidades, temos sido estranhos no ninho. 

No campo da educação, temos o desafio de pensar a democratização que essa 

complexidade da cultura contemporânea pode fomentar por meio das formas de 

aprendizagem. Para Willians (1979), cultura é a prática cotidiana vivida envolvendo 

sujeitos e relações sociais que carregam tensões, conflitos, inovações e mudanças reais e 

constantes. Estamos sugerindo que as atuais formas de ambiência terão de ser re-

significadas para que o estágio curricular possa existir nesse “novo” contexto de 

complexidade que a educação em rede instaura.   

No desenho idealizado pelo MEC os pólos teriam todas as condições de infra-

estrutura física e humana para atender às universidades que oferecem seus cursos. O 

estágio seria feito no município em escolas da Rede Estadual ou em outras devidamente 

conveniadas. Para ampliar a possibilidade de estágio garantimos que a UFG celebrasse 

convênio com todos os nove municípios que são pólos da UFG onde oferecemos o 

curso de Licenciatura em Artes Visuais.  Em meio às atribulações causadas pelo 

primeiro desdobramento: como atender a Lei Nº 11.788 no seu Art.1o  que define 

estágio como “ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho”? Como realizar a supervisão se os alunos estão distantes geograficamente, 

distribuídos em municípios-pólos, longe da universidade propositora do curso?  

Assim, fomos surpreendidos com um segundo desdobramento para o qual não 

tínhamos bases para trabalhar. Uma porcentagem significativa dos alunos não mora nos 

pólos. Os locais de moradia variam desde um povoado nas circunvizinhanças da cidade-

pólo, a cidades entre 30 a 400 km de distância do pólo e até mesmo a cidades fora do 

Estado de Goiás.  Ou seja, o que fazer com estudantes que moram em outra cidade 

distante do pólo, na qual não há escolas de redes conveniadas (estatuais e municipais), 



 

 

ou quando há uma escola estadual, a única da cidade e o nosso estagiário é 

professor/coordenador/diretor dessa escola?  Aplicar os “rigores da lei” elaborada para 

situações mais lineares significa excluir uma grande parte desses alunos do curso, que 

surge dentro das políticas de expansão do ensino superior no Brasil, especialmente para 

a formação de professores em áreas específicas.  

4) TÁTICAS PARA ENTRAR E SAIR: FORMAÇÃO EM PROCESSO 

Diante de situações complexas procuramos desenvolver propostas que nos 

permitissem navegar por essas águas instáveis. Assim desenhamos algumas táticas com 

base na imersão etnográfica participante, apostando junto com outros autores na pesquisa 

como caminho metodológico para a formação docente. A literatura emergente aponta 

caminhos mais flexíveis, diversificados e plurais para o estágio curricular obrigatório. 

Entre a normatização reguladora e a pesquisa que aponta caminhos mais condizentes com 

a cena contemporânea de arte e de educação, seguimos buscando táticas que nos apontem 

resultados transformadores.  

Sugerimos, então, a revisão da concepção de estágio ainda presente no imaginário 

das escolas e das universidades. Essa revisão não pode ser desconectada da necessidade de 

repensar: 1) a escola e a educação na cena cultural contemporânea; 2) os conceitos de 

arte/educação/cultura: aproximação com abordagens multiculturais e com a educação para 

a cultura visual; 3) a concepção de escola: aproximação conceito de comunidade; 4) o 

conceito de estágio: aproximação com a pesquisa qualitativa e a construção da identidade 

docente como investigador; 5) as ferramentas midiáticas: passagem de uma didática 

instrumental para uma e-Arte/ Educação – Aproximação com a pedagogia crítica; 

Esses cinco itens não esgotam nossa necessidade de revisão, mas, no momento, servem 

para indicar que precisamos investir em outro tipo de competência: a competência para 

não ter competências prontas elencadas, fixas. Tudo isso nos leva a um alargamento da 

concepção de escola e de educação e, conseqüentemente de estágio.  Concepções de 

estágio que os nossos alunos ainda nos trazem muito arraigadas em modelos e paradigmas 

estereotipados, historicamente construídos; o estágio como campo do medo, o estagiário 

como  indivíduo indesejado no campo da escola.  

É necessária uma mediação processual de todas as etapas: do primeiro olhar à 

construção e realização da proposta que passem da intervenção para a concepção de 



 

 

interação. O professor de estágio deve instigar a reflexão crítica sobre as diversas culturas 

do campo de estágio: a cultura universitária da qual professor / aluno estagiários são os 

representantes, cultura da escola ou de outro campo de estágio (ONGs, projetos sociais), 

cultura da comunidade, culturas juvenis, além das subjetividades postas em confronto 

(professores, alunos, funcionários, etc.) nos trânsitos educativos. O docente responsável 

pelo estágio não é um bedel ou simples regulador da obrigatoriedade do estágio curricular. 

Ele é parte desse processo. Sua visão de educação integra a construção das identidades 

docentes em formação, pois ele, por sua vez, também está no processo de constante 

aprendizagem. 

Neste processo temos investido numa direção onde cada um encontra o seu tempo, 

os seus lugares para essa construção de conhecimento que vai se dando de forma não tão 

linear como defendia outras concepções de educação. Como nos informa Perez Gómez 

(1995), a tecnologia educativa não pode continuar a lutar contra as características cada vez 

mais evidentes dos fenômenos teóricos e práticos, dos quais a educação está revestida, tais 

como a complexidade, incerteza, instabilidade, singularidade e conflitos de valores. 

Segundo Perez Gomez (1995, p.99), “a realidade social não se deixa encaixar em 

esquemas preestabelecidos” e não podemos negar a riqueza dos processos de ensino e 

aprendizagem, que são estabelecidos nas  interações,  mental, social e na singularidade 

subjetiva do indivíduo e do coletivo.  

Assim, seguimos numa dimensão que restitua ou invente um outro modelo 

educacional em que a racionalidade técnica não faça parte unicamente dos processos 

educativos, pois ela é mecanicista, instrumental e acreditamos  que nessa concepção de 

estágio que estamos  construindo,  o aluno, futuro profissional, possa compreender o ser 

docente e a transposição didática numa outra dimensão, onde, segundo Perrenoud (1993) 

“ensinar, é antes de mais nada, fabricar artesanalmente os saberes tornando-os 

ensináveis, exercitáveis e passíveis de avaliação no quadro de uma turma, de um ano, de 

um horário, de um sistema de comunicação e trabalho” (PERRONOUD, 1993, p.25). 

Cada um de nós, enquanto profissional da educação, tem que estar atento para 

com estas sinalizações, principalmente quanto à formação e atuação docente, pois ela 

será o “retrato”  daquilo que acreditamos, do lugar que concebemos o mundo e dentro 

deste, o   mundo  escola, educação e trabalho docente. Sendo assim, corresponder às 

reais necessidades apresentadas pelo cotidiano escolar contemporâneo é um desafio que 



 

 

se coloca a qualquer atividade profissional docente que, atualmente, ultrapassa a 

aplicação prática de uma teoria ou a repetição de procedimentos e/ou metodologias 

utilizadas em outros contextos por outros profissionais.  

Pensar essa complexidade da educação e o momento do estágio nos faz acreditar 

firmemente que esta modalidade de Educação à Distância possibilita o exercício da 

autoformação. É na relação com o seu lugar e com as pessoas, que o estagiário poderá 

relacionar os conteúdos, dar-lhes vida, reinventar os saberes e transformá-los 

verdadeiramente em conhecimento, algo que nunca se apresenta de modo pronto, mas que 

se irradia e vai criando vida própria.  

Deste modo, o Estágio Curricular desenhado para o curso de Licenciatura em Artes 

Visuais, da UFG, na modalidade à distância visa a propiciar o exercício pedagógico de 

manifestações da arte e da cultura, enfatizando aspectos sociais e histórico-culturais, 

dialogando com os estudos culturais, com as visualidades, com as diferentes tecnologias 

(velhas e novas). Os aspectos estéticos, artísticos e culturais de mediação e construção da 

realidade e do relacionamento humano guiam a elaboração de propostas com a devida 

consciência de pluralidade, diversidade, complexidade e instabilidade do que seja 

realidade e das teias de relacionamento humano. 

Essa complexidade exige outra estruturação do estágio na modalidade EAD, pois, 

estruturar o estágio dentro do currículo é algo que exige de nós, propositores outras 

maneiras de concepção e também de organização. Assim, partimos de um desenho que 

prevê cinco momentos, um para cada semestre, mas que estão inter-relacionados, assim 

sendo:  Estágio I - Pesquisa de campo em diversas situações para o ensino de arte; Estágio 

II – Imersão em situações de ensino não-formal; Estágio III – Imersão em situações de 

ensino formal; Estágio IV – laboratório de elaboração de projetos; Estágio V - 

Desenvolvimento da Intervenção/interação. 

Os deslocamentos e impasses na implementação do Estágio Supervisionado I 

fizeram com que a proposta de imersão fosse repensada, não conseguindo ser realizada em 

um único semestre. Refizemos a proposta do Estágio Supervisionado II que se tornou um 

aprofundamento do Estágio I. Desta maneira, trazemos aqui reflexões oriundas das duas 

primeiras disciplinas, a primeira que aconteceu no segundo semestre de 2009 e a segunda 

que está em desenvolvimento nesse primeiro semestre de 2010.  



 

 

  
5) MAPEAMENTO, CARTOGRAFIAS: PRÁTICAS DE TERRITORIALIZAÇÃO: 

OLHANDO PARA OS RASTROS DAS NOSSAS PRIMEIRAS TRILHAS. 

O Estágio I promoveu o que chamamos de “Etnografia da Prática Escolar” com a 

imersão no contexto. No entanto, por contexto estamos compreendendo uma situação mais 

ampla que começou com a) um levantamento de concepções e experiências anteriores de 

estágio, b) com um mapeamento das situações de educação na sua cidade e c) com a 

elaboração de uma cartografia com base nas duas etapas anteriores. Estas três primeiras 

etapas deveriam ser feitas antes da proposta da imersão no contexto escolar.  Para a 

realização da primeira atividade propusemos um exercício que consistia em trazer as 

experiências de estágio  que cada um tinha construído ao longo da sua formação e ao 

mesmo tempo conhecer  aqueles com os quais íamos trabalhar. O exercício consistia em 

responder e postar no sistema três perguntas, a saber: 1) Você já vivenciou uma situação 

de estágio e do ser estagiário (independente de ter sido na área da educação)? Em caso 

afirmativo, como foi a experiência vivida? 2) Se não viveu essa experiência, o que pensa 

sobre estágio e o ser estagiário? 3) Refletindo sobre o estágio e a formação, o que você, 

que aprende ao mesmo tempo em que ensina, pensa sobre a indissolução entre a teoria e 

a prática do ensino de arte? 

(...) Olha, o estágio sempre gera apreensão e insegurança, mas é necessário para que a 

gente possa interagir e conhecer melhor o ambiente para o qual se está formando, e é 

também uma forma de podermos confrontar a teoria com prática, pois muitas vezes 

elas divergem uma da outra como foi o caso relatado pela nossa colega. (...) 
 

(...) Por enquanto parece que sou a única que ainda não vivenciou uma situação de 

estágio. Sem dúvida, pensar nisso causa apreensão, pois ligamos automaticamente à 

idéia de sermos observados e avaliados.(...) 

 

(...) Nunca vivenciei uma situação de estágio, confesso que quando penso em estágio 

sinto um "frio" na barriga, mas acho que é uma ansiedade normal; tudo que nos é novo 

causa estranheza e medo em um primeiro momento.(...) 
 

 Estes depoimentos são  significativos no que diz respeito às marcas que os 

processos formativos deixaram e ainda deixam no estudante, e do quanto essa cultura do 

estágio gera insegurança, medo, ansiedade, “frio na barriga”, algo que amedronta, que 

avalia, que observa e que pune. Ainda que muitos dos alunos vejam como necessário, é 

algo a ser repensado esse caráter tão assustador e muitas vezes paralisante que o estagio 

impôs e ainda impõe aos estudantes. Não temos a ingenuidade de achar que uma situação 

nova, não venha a provocar ou causar medo ou insegurança, porém acreditamos que o 

estágio não deva ser o único e o grande momento em que a teoria e prática sejam 



 

 

exercitadas. Que ambos sejam lugares fomentadores e potencializadores da construção de 

uma práxis pedagógica. 

Se concebemos o estágio enquanto  espaço/ateliê da prática pedagógica, assim 

como a prática artística, sabemos que esse campo da criação, do labor,  também desperta 

dúvidas e inquietações, mas cremos que é neste embate que cada um cria e torna-se autor. 

Acreditamos que cada um tem sua maneira própria de expressão, que se dá na forma 

peculiar de como cada um constrói suas poéticas e transforma matérias em imagens. Da 

mesma maneira, acreditamos firmemente que cada um constrói a sua trajetória 

pedagógica, sua poética pedagógica e que é diferente o modo como cada um de nós vai-se 

tornando professor ou professora. 

6) MAPEAMENTOS  E CARTOGRAFIAS 

Depois de nos situarmos no campo de pesquisa/estágio, desvelarmos as 

concepções e marcas deixadas, propusemos a cada estudante fazer o mapeamento dos 

seus lugares, de modo a adentrar no campo de investigação, na cultura do lugar.  A 

proposta era que cada um percorresse seu local, fotografasse, anotasse, registrasse as 

características da região, da paisagem, das potencialidades, pois ao longo do processo, a 

cidade seria o grande campo de estágio, a cidade educadora, a escola que se expande 

para a vida. O nosso objetivo por meio do exercício de mapeamento e cartografias 

(narrativas) foi  criar um espaço de reflexão sobre o lugar onde os estudantes vivem, 

além de promover a percepção das  transformações da paisagem educacional  ao longo 

do tempo, de acordo com os traços culturais de antes e de hoje. A proposta visava 

também identificar diferenças (inclusões/exclusões) e relações (sócio/estética/culturais) 

entre o local em que se vive e a pluralidade de lugares existentes, percebendo o direito à 

educação como elemento de fortalecimento da sociedade democrática. O exercício do 

mapeamento (assim como os demais) causou estranhamento e todos queriam saber 

exatamente para quê teriam que fazer esse mapeamento, se poderia ser em grupo, se 

poderia ser feito usando uma técnica x ou y. Muitos usaram o Google Map, mas uma 

boa parte produziu artesanalmente seus mapas, como podemos ver nas  e   nos 

depoimentos  que se seguem.  



 

 

 

A proposta da atividade consistiu nos seguintes passos: 1 - decidir se iria mapear 

a cidade ou parte dela, pois caso fosse de porte grande a proposta era de que se 

escolhesse um bairro. Caso a cidade fosse pequena, que cada um fizesse o mapa como 

um todo; 2 – O passo seguinte seria  definir os elementos que fariam parte do mapa, 

fase que envolveu o levantamento de dados; 3) Na seqüência, a identificação gráfica dos 

espaços de ensino formais e não formais - escolas, cursos, ateliês, ONG´s, asilos...etc; e 

por fim  4) A apresentação do mapa na aula presencial, individual ou coletivamente. As 

angústias sobre como fazer predominaram sobre a importância de por que fazer? Mas 

tivemos ricos e intensos diálogos em rede, ajudas mútuas, espaços colaborativos, como 

podemos ver nos depoimentos:  

 

(...) você não conseguiu trabalhar com o mapa do google, é isso? Não ‘tem problema, 

você pode trabalhar com o mapeamento que achar melhor. No meu estágio trabalhei 

com o mapa da lista telefônica (arranquei as páginas e fui colando, montando a região 

toda) e você pode fazer o seu próprio mapa, desenhar em um papel, ir montando, 

colando, etc. 

 

(...) A maior importância de trabalhar em grupo é que um membro socorre o outro. Foi 

isso que aconteceu, H,R. e eu, nos encontramos no domingo último e foi maravilhoso 

porque tiramos muitas dúvidas, tiramos fotos e fizemos o mapeamento do bairro. 

Portanto, é muito gratificante o trabalho em grupo. 

 

(...) Professora, vou ter que encontrar outro meio de fazer o mapa de minha cidade, 

pois não tem o mapa dela. Olhos Dágua município de Alexânia-Go. 

 

Essa prática que vai se tornando teoria mostra o quanto se pode contribuir para 

que o outro veja, faça, inicie outros processos de trabalho a partir de cada experiência 

individual. Essa questão nos coloca frente ao conceito de “inacabamento” tão enfatizado 

por Paulo Freire ao longo de sua obra, cujo pensamento também afirma que: 

 
(...) A educação autêntica, repitamos, não se faz de A para B ou de A sobre B, 
mas de A com B, mediatizados pelo mundo. Mundo que impressiona e desafia a 
uns e a outros, originando visões ou pontos de vista sobre ele. Visões 
impregnadas de anseios, de dúvidas, de esperanças ou desesperanças que 
implicitam temas significativos, à base dos quais se constituirá o conteúdo 
programático da educação (FREIRE, 1987, p.84).  



 

 

 
Vale ressaltar as diferentes maneiras que cada um encontrou para resolver os 

problemas ligados ao seu mapeamento, por exemplo. Lançando mão de catálogos 

telefônicos, colagens, tesouras, colas e mesmo de outros materiais, cada um foi dando 

forma para suas idéias. Esse mapeamento foi colocando cada um à frente das 

instituições educacionais, formais e não formais, instituídas e instituidoras, sejam elas 

ONGs, associações de amigos de bairro, grêmios recreativos, quadras de escolas de 

samba, centros de artesanatos. Porém, esse mapeamento foi colocando também cada um 

à frente de sua cidade, seus bairros, sua arquitetura, seus parques, jardins, suas feiras 

livres, como a Feira do Troca-Troca na cidade de Alexânia.  

Essa experiência chamou o olhar para os meios de transporte, ruas, sinaleiros, 

moradores, para aqueles que vivem na cidade há muito tempo e aqueles que acabaram 

de chegar; aqueles que vêm e ficam e aqueles que passam, mas, ainda assim, são 

tocados pela cidade, afetam-na e são afetados por ela, pelos seus cheiros, cores, sabores. 

Acreditamos que esse olhar tenha contribuído para desvelar por outros ângulos a cidade 

de cada um. Imaginamos que muitas descobertas tenham sido feitas nesse mapear. Aqui 

há um olho que olha para outras coisas de outra maneira; olhar atento, observador, olhar 

de quem busca, de quem pesquisa, olhar investigativo, indagativo. 

 Os resultados do exercício de mapeamento proposto aos estudantes sinalizam e 

nos alerta a respeito da importância de sabermos quais são os produtores culturais do 

nosso lugar, o que eles fazem? De onde vêm? O que eles fabricam/constroem? Estas 

pessoas guardam relações com as tradições familiares ou com a ancestralidade do lugar?  

Ao re-conhecer a cultura de sua cidade, os bens simbólicos e culturais de seu 

espaço, cada um pode estabelecer relações entre o próximo e o distante, de modo a 

encontrar as similaridades, as diferenças. É possível também inserir essas produções nos 

currículos que cada um irá construir enquanto estagiário, enquanto futuro profissional 

do ensino da arte — um profissional que estabelece relações, que conhece aquilo que é 

próprio do seu lugar e que busca conexões com outras culturas, outros modos de saber e 

de apreender o mundo e a si mesmo. 

Outro exercício que propusemos foi a Cartografia Educacional, a idéia foi de 

que cada um escolhesse um espaço educacional para cartografar. Muitos foram os 

relatos/registros que vieram carregados de afetividades. Ao cartografar cada um 

caminha por lugares há muitos esquecidos, guardados. Ativar estes espaços por meio 

deste exercício foi uma maneira de colocá-los, de um outro modo, frente ao campo de 



 

 

estágio. Agora o estudante busca na sua memória afetiva sua própria idéia de escola, de 

educação.  O depoimento que a seguir dimensiona o caráter da cartografia educacional: 

Ao adentrar o mundo das escolas estaduais para fazer a cartografia, me vieram 
lembranças há muito esquecidas de minha vida escolar.  Lembrei do meu 
primeiro dia de aula. Meus pais moravam na fazenda e vim para cidade morar 
com meus avós paternos e eles moravam e ainda moram em frente à escola 
Osório Martins Cardoso, [...] lembro dá sensação de perda e saudade por minha 
mãe não estar ali presente para me ver adentrar meus primeiros passos num 
mundo tão diferente daquele em que vivia, pois não tinha muito contato com 
livros nem outros materiais escritos. Lembro apenas da Bíblia de minha mãe 
que foi dada pelo meu avô Abrão, seu pai. Meus pais são alfabetizados, mas 
acho que a vida dura de trabalhar em uma fazenda e a falta de recursos nunca os 
levaram a pensar em adquirir livros de histórias para nós. Na escola o que eu 
mais gostava era de colorir, pois me encantavam as cores dos lápis. Minha 
primeira professora foi à dona Maria Gorett, ela lecionou apenas alguns meses, 
pois logo foi transferida para o CESB e nós ganhamos outra professora: Maria 
de Fátima.  [...]      A gente fechava o caderno, guardava o lápis e borracha na 
bolsinha de pano, feita pela minha mãe, e esperava com os olhos brilhando 
por mais um pedaço de história. Nunca me esqueci da Ilha Perdida de Maria 
José Dupré. E dos poemas que ela lia e dos quais parecia que saiam sorvetes e 
balas. Eu não acreditava que existia outro lugar melhor do que nossa sala de 
aula. Quando ela lia o mundo ficava imenso e pedia sempre a Deus que queria 
conhecê-lo além daquelas quatro paredes e saber muito como a professora sabia. 
[...] (grifos nossos)   

 
Pensar a cidade, o lugar de cada um, mapear os produtores locais, regionais faz-

nos percorrer um caminho fértil, próximo, íntimo, carregado de reflexão, afetividades e 

subjetividades. Faz com que cada um reencontre seus lugares, suas alegrias, tristezas, 

afetos e desafetos, de modo a tornar a educação parte da vida; a escola enquanto lugar 

querido, carregado de afetos. Estas são outras possibilidades educativas, onde vida, 

escola, educação e arte podem se conectar rumo à construção de uma educação 

verdadeiramente crítica e humanizadora. Por outro lado, a escola que se junta à vida, 

que se expande, vai fomentando e possibilitando a idéia de pertencimento.    

As conexões identificadas aqui serão aprofundadas na disciplina de Estágio 

Supervisionado III, quando buscaremos identificar os saberes da cidade para que 

possamos levar esses saberes para os diferentes espaços onde iremos estagiar.   

As lembranças que surgem  desses exercícios são descritas numa trama de 

visualidades que enredam sensibilidades, alegrias, afetos e desafetos e vão aos poucos 

trazendo a percepção de que formam tramas do que somos, do que escolhemos, das 

nossas crenças pedagógicas. Os professores que somos ou que queremos ser podem ser 

mapeados nessas tramas que são agregadas formando uma “cartografia”. Rolnik (2006) 

entende que “cartografia” diferentemente do mapa, é a inteligibilidade da paisagem em 

seus acidentes e mutações, ela acompanha os movimentos invisíveis e imprevisíveis da 



 

 

terra, que a autora nomeia como “movimentos do desejo”, que vão transfigurando, 

imperceptivelmente, a paisagem e também daquilo que há muito está em outros planos, 

da subjetividade, daquilo que vai se mostrando quando tocado. A cartografia é o: 

[...] registro daquilo que se passou no invisível – o que não é feito de imagens, que não 
pode ter testemunha ocular – e que nem por isso é menos presente e violento do que o 
que se passou no visível [...] História invisível, ou melhor, geografia. Melhor ainda: 
uma cartografia sentimental. O “sentimental” aqui tem mais a ver com “afeto”: 
cartografia do afetar e do ser afetado (ROLNIK, 2006 p. 231) 

Essas cartografias reverberam nos exercícios etnográficos dos espaços   

escolares, O que nos leva ao encontro de Martins  quando ele nos coloca que:  

 
(...) Conviver com situações do cotidiano escolar nos ajuda não apenas a 
perceber discussões e contradições pedagógicas, mas, também, debates e 
práticas contemporâneos que de alguma maneira interferem ou desafiam a nossa 
formação e posicionamento docente. A escola é um espaço em que alunos e 
professores devem aprender, experimentar e vivenciar o mundo de maneira que 
possam interferir e construir o mesmo. Somente através de uma reflexão 
conjunta sobre as situações observadas e vividas no ambiente da escola ambos – 
professores e alunos – podem compreender e construir suas maneiras de 
compartilhar e interferir no mundo.  (MARTINS, 2009) 

 

 Particularizando a nossa experiência, podemos dizer que a conjunção entre 

mapeamento, cartografia e etnografia traz para o estágio o mundo da experiência vivida, 

a percepção da educação/formação como paisagem ampliada, seguindo as pistas da 

pesquisa qualitativa que envolve um conjunto de práticas materiais e interpretativas que 

fazem o mundo visível. 

 

7) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                 As reflexões apresentadas acima evidenciam a grande problemática 

enfrentada pelas concepções de estágio de maneira geral. Não somente o estágio 

curricular dos cursos de Educação à Distância enfrentam lacunas e obstáculos 

cotidianos; os cursos presenciais, do mesmo modo, evidenciam os problemas dos 

estágios curriculares que afetam a todos. Tanto a concepção do estágio, como sua 

inserção eficaz no contexto escolar apresentam problemas que se relacionam a uma 

obsolescência de suas próprias estruturas.  

 Nas sociedades contemporâneas novos modelos de estágio precisam ser 

elaborados, de modo que a escola não se isole dos avanços e transformações sociais, 

econômicas e culturais. Em sua especificidade, a Educação à Distância tem se deparado 



 

 

com as limitações impostas por modelos ultrapassados, que não incluem perspectivas 

contemporâneas da atuação docente. Em seu âmbito particular, a EDA tem buscado, e 

encontrado perspectivas que satisfazem a constante transformação do ambiente escolar.  

O estágio desenvolvido na EAD evidencia a necessidade de aproximação entre 

teoria e prática, a valorização do ensino não-formal, a concepção da escola como 

ambiente educativo sempre em expansão, que se insere no contexto de cidades que 

também são do mesmo modo educadoras; evidencia, sobretudo, a necessidade de 

concepção do campo de estágio como espaço que se amplifica nas dimensões e 

territórios da própria cultura. O espaço do estágio há muito tem sido marcado e 

construído pelo medo, ansiedade, fragilidade, angústias. Desvelar estas marcas é 

importantes pois acreditamos que cada individuo no mundo da educação têm uma 

história pessoal e profissional construída num lugar. A partir das proposições  no 

sentido de desconstruir estas marcas/concepções percebemos o quanto o  novo ainda 

nos pega de surpresa. Aquilo que sai das regras preestabelecidas, como nos assusta! A 

idéia do ensino à distância traz consigo a idéia da mediação feita a partir de outras 

proposições, muda-se as referências, outorga-se ao outro uma maior responsabilidade  e 

cuidado para  com o seu processo formativo. Está implícita neste processo a noção de 

que vou-me responsabilizando por mim mesmo, pelas minhas escolhas, pelos recortes 

que faço. Sou responsável por aquilo que incluo e aquilo que vou deixando de fora. 

Apesar de toda a incerteza, nessas lacunas reside a aventura de ensinar/aprender/formar.  

É importante a humildade em aceitar as nossas limitações, ainda que momentâneas, para 

avançarmos nos processos de aprendizagem e formação.  

Outorgar ao sujeito que forma a sua própria formação é um caminho que vemos 

como possível e necessário nesse processo, para que os mesmos  busquem relações 

entre o processo formativo e a vida, a cultura instituída e aquela instituinte da qual ele é 

o protagonista.  
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