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Resumo 
Discute-se neste artigo a pesquisa enquanto contributo para a formação dos licenciandos em 
Geografia no âmbito do estágio supervisionado. Desse modo, analisam-se as percepções dos 
licenciandos do Estágio Supervisionado III acerca do papel da pesquisa na formação inicial. 
Metodologicamente, recorreu-se ao uso de entrevistas e narrativas enquanto concepção de 
investigação do cotidiano educacional e da prática docente (GOODSON, 2004). As 
narrativas evidenciam que a pesquisa agrega qualidade à formação inicial do docente de 
Geografia, consubstanciada na articulação teoria-prática, no fortalecimento da identidade 
docente e na formação pela/para a pesquisa. Conclui-se que a pesquisa no estágio possibilitou 
a (re)elaboração de saberes por meio de experiências concretas, além de favorecer respostas 
às demandas vivenciadas no estágio e na formação inicial. 
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CONTRIBUTIONS OF RESEARCH IN TEACHER TRAINING: WHAT 
DO TRAINEES OF DEGREE IN GEOGRAPHY 

 

Abstract 

We discuss in this article as a contribution to the research training of undergraduates in 
Geography under supervised practice. Thus, we analyze the perceptions of teachers of Stage 
III Supervised about the role of research in basic training. Methodologically, we resorted to 
the use of interviews and narratives while designing the educational routine research and 
teaching practice (GOODSON, 2004). The narratives show that the research adds to the initial 
quality of the teaching of Geography, reflected in the articulation of theory and practice in 
strengthening the identity and training for teachers / for research. It is concluded that research 
on stage made it possible to (re) development of knowledge through concrete experiences, 
and encourage responses to the demands experienced on stage and in the initial training.  
 
Keywords: Teacher Education, Research, Supervised Internship in Geography. 
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A pesquisa na formação docente não é algo novo, pelo contrário, vem sendo 

amplamente discutida por pesquisadores que analisam a didática na formação de professores e 

demais estudiosos. No entanto, esta ainda carece de questionamentos: Como desenvolver a 

pesquisa no estágio? O que mudaria na relação com a escola se o estágio fosse considerado 

enquanto espaço de pesquisa? Como a pesquisa contribuiria para os fazeres e práticas dos 

professores? Como essa inserção influenciaria na formação inicial e continuada dos 

professores? 

Para responder às indagações busco analisar as concepções dos estagiários acerca da 

pesquisa no Estágio Supervisionado em Geografia. Esta análise demonstra uma alternativa de 

inserção da pesquisa no estágio e as suas implicações na formação docente. 

Embasando minhas colocações acerca da pesquisa no Estágio Supervisionado, adoto 

como marco referencial os estudos de Pimenta e Lima (2010). No Brasil, este tipo de análise 

iniciou na década de 1990 com a referida autora, quando esta defendeu a ideia de estágio 

como uma investigação das práticas pedagógicas nas instituições educativas. A discussão a 

respeito da pesquisa no estágio considera dois enfoques principais: no primeiro, Pimenta e 

Lima (2010, p. 51) defendem que a pesquisa no estágio surge como possibilidade para “os 

professores orientadores proporem pesquisas para ampliar a compreensão das situações 

vivenciadas e observadas nas escolas [...] ou estimularem a elaboração de pesquisas a serem 

desenvolvidas no ou após o período de estágio”.  

A perspectiva de desenvolver pesquisas no estágio traz benefícios tanto para os 

professores orientadores do estágio, os quais podem aplicá-las no ambiente escolar, 

contribuindo com a escola, quanto para o estagiário, que será introduzido na investigação, 

instigando-os a refletirem acerca do seu papel enquanto docente de Geografia.  

No segundo enfoque, Pimenta e Lima (2010, p. 219) afirmam que a “realização de 

estágios sob a forma de projetos de pesquisa, de interação e de intervenção mostra-se como 

um caminho teórico-metodológico que melhor possibilita [...] mediação entre o processo 

formativo e a realidade no campo social”. O estágio promove a participação e a reflexão dos 

estagiários na escola e, consequentemente, a práxis docente que contribui para a afirmação da 

identidade docente. Representa, assim, uma metodologia onde a práxis possibilita a interação 

e intervenção adequadas a cada realidade, seja na escola ou na universidade.  

Ademais, promove uma maior aproximação entre os licenciandos e as escolas, nas 

quais realizam o estágio. Sobre este momento, Cavalcanti (2008, p.93) destaca, 

 
[...] o que se aponta atualmente é uma relação de intercâmbio e de parcerias 
efetivas para realização de estágio como campo formativo, em que haja 
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envolvimento de ambas as partes na definição de projetos, com base no 
entendimento de estágio como momento teórico-prático de realizar 
intervenções criativas, ou pesquisas, a partir de situações-problema, num 
trabalho mais colaborativo entre equipes formadas por professores 
formadores de licenciaturas, professores de educação básica e estagiários. 
 

 
Partindo do exposto, pode-se afirmar que a pesquisa no estágio possibilita a realização 

de práticas voltadas a um estágio mais significativo tanto para os licenciandos quanto para os 

professores supervisores da escola. 

Autoras como Pontushcka, Paganelli e Cacete (2007) destacam a relevância da 

pesquisa na construção do conhecimento geográfico dos docentes de Geografia, na qual a 

pesquisa é um elemento facilitador da articulação teoria- prática. Nesse contexto, a pesquisa 

no estágio possibilitaria a formação de docentes críticos e reflexivos, os quais tomariam uma 

atitude investigativa, envolvendo reflexão e intervenção no ambiente escolar. Ao contrário 

dos estágios baseados apenas na observação, os quais só permitem aos licenciandos uma 

postura de espectador diante da realidade escolar. 

O intuito de trilhar um estágio baseado na investigação, reflexão e ação pressupõe uma 

mudança de pensamento dos licenciandos e professores supervisores, ultrapassando a ideia de 

que a prática docente se baseia apenas na transmissão de conteúdos. Trazendo a concepção de 

que a prática docente deve ser crítica e reflexiva, imbuída em um processo investigativo, o 

qual lhe dará a base para a construção de saberes e fazeres docentes. 

Os depoimentos relatados a seguir estão baseados nas narrativas dos licenciandos do 

Estágio Supervisionado em Geografia da UFAL acerca da concepção de pesquisa. 

 
A pesquisa é uma extensão da universidade. Se o estagiário desenvolve uma 
pesquisa estará crescendo e dando oportunidade de crescimento para os 
alunos da escola onde acontece o estágio. Ampliará o aprendizado tanto do 
aluno como do acadêmico estagiário e do professor supervisor. Além de 
criar um elo entre a universidade e a escola (Renata – I). 
 
A pesquisa é de extrema importância, pois permite que nós, como futuros 
profissionais docentes, pesquisemos sobre o ambiente escolar, estudando e 
conhecendo a sua complexidade, e ainda proporcionará a nós estudantes 
universitários a oportunidade de participar dos pilares que sustentam a 
universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão (Júlia – II). 
 
A pesquisa nos dá possibilidades de construir novos conhecimentos, pois é 
uma atividade muito interessante, que nos estimula a buscar novos 
elementos, despertando o nosso interesse e participação para melhorarmos 
como professores (Carla – IV). 

As narrativas dos licenciandos Renata e Júlia salientam a pesquisa na formação inicial 

como um “elo entre a universidade e a escola”, como oportunidade para os estagiários 
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participarem dos “pilares que sustentam a universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão”. Os 

licenciandos denotam a importância da pesquisa na articulação entre a universidade e a 

escola, e demonstram que a pesquisa viabiliza a construção de conhecimentos e saberes 

oriundos da prática educativa vivenciada pelos licenciandos no período do estágio. 

Nessa perspectiva, defendo que a pesquisa não deve acontecer somente na formação 

inicial. Ela deve ocorrer de forma permanente, integrada entre os docentes da escola e os 

licenciandos, transformando-se em projetos de extensão, incluindo aí a comunidade local. Se 

não houver uma integração, discussão e planejamento de atividades que beneficiem a ambos 

na construção do conhecimento, o processo educativo fica comprometido. Sobre o 

entendimento de “ambientes escolares mais democráticos”, Zeichner (1993, p. 129), aponta 

ser necessário compreender que 

 
se não alterarmos os padrões normais das relações entre a escola e a 
comunidade das grandes áreas urbanas, incentivando o aparecimento de 
ambientes escolares mais democráticos, podemos ver-nos confrontados com 
graves problemas. Por isso, a introdução desta problemática nos programas 
de formação de docentes é uma iniciativa de maior pertinência. 

 
Os desafios na criação destes “ambientes escolares mais democráticos” encontram-se 

associados à fala dos professores entrevistados, os quais evidenciam a necessidade de a 

universidade promover palestras e eventos na escola voltados para os alunos.  

As narrativas de Renata, Júlia e Carla associam-se ao pensamento de Miranda (2008, 

p. 17) ao afirmar que a pesquisa “aproxima mais o aluno da escola, desenvolvendo posturas e 

habilidades de pesquisador que busca compreender os fatores determinantes da realidade 

escolar e propor projetos de ação”. Desse modo, a pesquisa, além de permitir ao licenciando 

analisar o ambiente escolar, ainda estimula os estagiários a pensá-lo de forma crítica, 

propondo situações de intervenção que visem transformar a realidade da escola. 

Para finalizar as discussões em torno da concepção que estes licenciandos têm acerca 

da pesquisa na formação docente, ressalto a importância da mesma no Estágio Supervisionado 

nos cursos de Licenciatura em Geografia. Nesse sentido, concordo com a opinião de 

Pontuschka (2010, p. 464) de que esta poderá propiciar “a integração entre o descobrir, o 

aprender e o ensinar: o aluno pesquisador de Geografia pode emergir e ser capaz de levar a 

pesquisa para os seus futuros alunos do ensino fundamental e médio”. A autora demonstra 

que a prática docente deve ocorrer de forma contextualizada, no entendimento das relações 

que permeiam a escola. E, principalmente, que deve haver um processo relacional constante 
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entre a escola e o cotidiano que a cerca, promovendo uma relação de troca, benéfica para 

todos. 

No que diz respeito à pesquisa no estágio, esta se encontra consubstanciada na ideia de 

Pimenta e Lima (2010, p. 29), de que ao pensar o estágio enquanto local propício para a 

pesquisa, acabamos por atribuí-lo “um estatuto epistemológico que visa superar a sua 

tradicional redução à atividade prática instrumental”. Nessa direção, o estágio poderá articular 

o conhecimento cotidiano e o conhecimento acadêmico, visando a uma formação inicial 

sólida e significativa. A ideia corrobora com o pensamento de Silva (2008, p. 40) de que o 

estágio pode  

 

se constituir em uma atividade de pesquisa, pois ao trabalhar de forma a 
buscar problematizar, analisar e compreender o processo educativo, estão 
sendo criados caminhos para conceber uma nova prática educativa, 
contribuindo com o processo formativo do estagiário, o qual terá que 
trabalhar com dados reais, buscando pensar e programar ações que venham a 
modificar esta realidade. 

 

Esta constatação é reforçada por Pimenta e Lima (2010, p.247) ao afirmar que “as 

experiências de estágio com pesquisa mostram um potencial vigoroso para a formação de 

professores. No entanto, ainda são restritas e pequenas nos grupos de professores orientadores 

de estágio e de grupos de pesquisadores”. Assim, defendo a pesquisa no estágio, notadamente 

de intervenção no ambiente escolar, sendo este o novo caminho a ser trilhado nos Estágios 

Supervisionados em Geografia. Dessa forma, destacam-se alguns depoimentos dos 

licenciandos acerca da pesquisa no estágio:  

 
A pesquisa no estágio é uma excelente oportunidade para o estagiário 
começar a pesquisar a prática docente. Com a pesquisa no estágio, o 
estagiário será capaz de ajudar a escola a enfrentar os problemas do dia-a-
dia. Como também permite uma atitude de autonomia e criatividade do 
estagiário, possibilitando uma formação docente mais participativa (Raiane – 
I). 
 
A realização de projeto de pesquisa no estágio é muito importante, pois a 
pesquisa é de suma importância para formar um professor-pesquisador e é no 
estágio desenvolvendo a pesquisa que o estagiário poderá desenvolver 
habilidades e pesquisas que serão úteis para a formação docente (Marta – II). 
 
A pesquisa no estágio assume um papel fundamental na formação do 
estagiário, pois sendo o professor um agente transformador da realidade, é 
imprescindível que ele compreenda os elementos que constituem a prática 
docente. A pesquisa servirá no sentido de proporcionar a nós estagiários 
conhecer aquilo que é preciso transformar, aquilo que é preciso melhorar, 
enfim aquilo que é preciso intervir. Além disso, a pesquisa ultrapassou a fase 
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do constatar, contemplando também o mudar o que foi constatado (Felipe – 
III). 
 

A pesquisa no estágio pode viabilizar a práxis docente consubstanciada numa 

formação articulada com diferentes posturas educacionais, porém com uma mesma finalidade: 

a formação docente qualitativa que objetiva aos diversos saberes contemporâneos. Nesta 

direção, Ghedin e Franco (2008, p. 15) enfatizam que “o elemento que faz imbricamento entre 

a teoria e a prática é a pesquisa que se desenvolve ao longo de toda formação profissional”. 

Desse modo, a pesquisa no estágio possibilita aos futuros docentes desenvolverem a reflexão 

e análise acerca do contexto escolar e sobre as responsabilidades do docente frente a 

transformação do mundo, enriquecendo sua formação acadêmica através de uma ação 

reflexiva.  

Para a concretização de pesquisas no decorrer do estágio, Silva (2008, p. 68) aponta 

que é preciso: 

 

a existência de um compromisso do grupo de estágio com o trabalho em 
desenvolvimento, uma vez que o olhar para a prática não pode ser um olhar 
de senso comum. É preciso buscar aprender a realidade e interpretá-la sob 
diferentes enfoques. Isto requer estudo disciplinado, espírito investigativo de 
quem não se sente incomodado, desejoso de mudanças. O pensar a mudança 
já é o primeiro exercício de intervenção. Entretanto, para que a intervenção 
seja positiva, é preciso ser planejada, exercitada, avaliada. Todas as fases 
deste processo requerem estudo, busca teórica para compreender cada uma 
de suas etapas. Neste sentido, o estágio perde o caráter de componente 
meramente prático, passando a corresponder de fato ao que se propõe a ser: 
um componente teórico-prático. 

 

A prática do estágio não pode ocorrer de forma isolada à realidade em que se encontra. 

A contextualização se faz um argumento necessário para adequar a teoria à prática docente. A 

pesquisa no estágio representa uma alternativa viável na transformação deste espaço vivencial 

enquanto etapa formativa e de qualificação docente. 

As narrativas dos licenciandos acima ressaltam a pesquisa no estágio como uma 

oportunidade de refletir acerca do ambiente escolar e intervir sobre este, como enfatizou a 

licencianda Raiane: “Com a pesquisa no estágio, o estagiário será capaz de ajudar a escola a 

enfrentar os problemas do dia-a-dia”. Em adição a esta colocação o licenciando Felipe se 

manifestou: “Além disso, a pesquisa ultrapassou a fase do constatar, contemplando também o 

mudar o que foi constatado”. Em face dessas narrativas, concordo com Miranda (2008, p. 17) 

quando enfatiza que este modelo de estágio desenvolve a interpretação dos licenciandos a 

respeito de que “os fatos são compreendidos e explicados para além das aparências ou 
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evidências habituais, favorecendo a tomada de consciência do real, e, consequentemente, o 

fazer mecânico cede lugar ao fazer reflexivo”. Nesta perspectiva, o estágio se concretiza em 

um espaço privilegiado, articulador da pesquisa, reflexão e ensino, ambiente propicio para a 

formação do professor-pesquisador.  

Bortoni-Ricardo (2008, p.46) aponta o professor-pesquisador como “[...] aquele que 

não se vê apenas como um usuário do conhecimento produzido por outros pesquisadores, mas 

se propõe também a produzir conhecimentos sobre seus problemas profissionais, de forma a 

melhorar sua prática”. Deste modo, a pesquisa é o instrumento essencial para que o professor-

pesquisador possa construir seus conhecimentos a partir da prática que está vivenciando.  

Assim sendo, avanços significativos podem ocorrer na formação desses docentes 

enquanto professor-pesquisador, superando a ideia de estágio enquanto prática instrumental. 

Deste modo, o conhecimento se torna significativo, quase palpável e é moldado de acordo 

com cada realidade, proporcionando uma aplicabilidade que transforma a realidade no 

ambiente de aprendizagem. A necessidade de uma conscientização crítica e construtiva a 

respeito do conhecimento se torna uma exigência ao ensinar e um benefício por parte de quem 

aprende, oportunizando a aplicabilidade da pesquisa realizada.   

Saliento a fala da licencianda Raiane, ao afirmar que a pesquisa no estágio “permite 

uma atitude de autonomia e criatividade do estagiário, possibilitando uma formação docente 

mais participativa”. Esta formação acaba contribuindo com o desenvolvimento profissional 

desses futuros docentes de Geografia, sendo que a sociedade exige cada vez mais um 

profissional dinâmico e criativo. Além disso, esta autonomia ajusta a medida entre a pesquisa 

e a formação docente, estimulando uma construção do conhecimento pautada pela 

responsabilidade docente. 

Todas estas proposições acerca da formação docente levam-me a concordar com o 

pensamento de Cavalcanti (2006, p. 111) ao afirmar que cada vez mais a sua “formação tem 

se tornado responsabilidade do próprio profissional, começando no período de sua formação 

básica, no curso de nível universitário, mas não se reduzindo aí, tendo continuidade em toda 

sua trajetória profissional”. Daí a importância da pesquisa enquanto possibilidade para estes 

futuros docentes se perceberem como protagonistas de seu próprio desenvolvimento 

profissional.  

No que diz respeito às implicações gerais da pesquisa desenvolvida por eles no 

decorrer do estágio supervisionado III, destaco as narrativas dos licenciandos participantes da 

mesma: 
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A pesquisa no estágio nos ajudou articular a teoria e a prática, pois 
desenvolvemos habilidades de pesquisa em todas as suas etapas: diagnóstico, 
planejamento, execução e avaliação das nossas atividades na escola, e 
construímos conhecimentos a partir da realidade da escola (Raiane – III).  
 
Foi muito importante a pesquisa como método de formação neste estágio, 
pois desenvolvemos habilidades e postura de professor-pesquisador. A 
pesquisa no estágio nos ajudou a descobrir a realidade do cotidiano escolar e 
também familiarizarmos com o ambiente escolar, contribuindo para a nossa 
identidade profissional (Henrique – III).  
 
O projeto de pesquisa no estágio fez com que fizéssemos reflexões e análises 
sobre o nosso campo de atuação, auxiliando melhor no entendimento sobre a 
realidade escolar, o ensino de Geografia e da nossa formação como 
educador. Ajudou-me também a desenvolver atitudes e comportamentos nos 
preparando melhor para o próximo estágio e para o melhor desempenho da 
nossa profissão (Liduina – III).  
 
A pesquisa no estágio fez com que nos interessássemos mais para as 
discussões sobre o ensino de Geografia, ajudando para o próximo estágio e 
para a nossa formação de professor de Geografia (Felipe – III).  
 
Foi um privilégio participar do projeto de pesquisa no estágio, pois é uma 
experiência muito válida, já que além de prepararmos aulas para o dia-a-dia 
nas escolas, pudemos ler um conjunto de autores para nos auxiliar no 
desenvolvimento da pesquisa. A pesquisa neste estágio foi muito importante 
para mim, devido as discussões sobre a prática escolar cotidiana (Elvis – III). 
 

  
A narrativa da licencianda Raiane confirma a importância da pesquisa na articulação 

teoria e prática no estágio, possibilitando que estes estagiários olhassem atentamente para o 

significado da pesquisa no estágio no processo de formação inicial destes docentes. Desse 

modo, defendo que a pesquisa no estágio supervisionado em Geografia contribuiu e contribui 

para uma compreensão do estágio enquanto componente teórico-prático, vislumbrando uma 

práxis educativa, despertando no licenciando os desafios da sua profissão, tais como a 

construção de saberes docentes utilizados em sala de aula. Nesta perspectiva, Pontuschka 

(2010, p. 463) faz uma alerta: 

 
se o docente, em sua formação, apenas reproduz o que outros escrevem ou 
fazem, tendo uma participação passiva tão somente executando as propostas 
pensadas por agentes externos, não é um docente pesquisador e nem terá o 
reconhecimento de seus pares e alunos na comunidade da qual participa. Se 
o docente não sabe pesquisar, ele não é capaz de orientar os alunos na 
direção da descoberta, da investigação. 
 

Concordo com as colocações da referida autora acerca da importância da pesquisa na 

docência, pois desse modo o professor terá melhores condições de orientar seus alunos em 

uma prática investigativa. Assim sendo, a formação docente deve ser um ambiente que 
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proporcione o desenvolvimento autônomo de ensino e de aprendizagem, contudo, visando à 

troca construtiva de saberes e fazeres. Para haver o ensino pautado pela pesquisa, é necessário 

haver um embasamento que vise a investigação do próprio conhecimento, construindo um 

processo crítico e reflexivo de conscientização do papel da pesquisa neste processo. 

As narrativas dos licenciandos Henrique e Felipe ressaltam a importância do estágio 

como espaço de investigação, possibilitando a formação do professor-pesquisador, ávido por 

pesquisar e refletir sobre a realidade do ambiente escolar, contribuindo na formação docente. 

Sob as quais, de acordo com Miranda (2008, p.17) se consegue “estabelecer relações de 

reciprocidade entre o ensino e a pesquisa, sendo essa uma atividade substantiva ao 

desenvolvimento da capacidade criativa e inovadora, que confere um sentido mais amplo ao 

ato de ensinar”. Confirmando-se nesta citação, o estágio como uma experiência ímpar para os 

licenciandos, ampliando suas experiências e possibilitando um maior envolvimento com a 

escola. Neste ambiente, modelos tradicionais de ensino e aprendizagem sofrem uma 

transformação e dão oportunidade à criatividade e comprometimento com o ensino 

contemporâneo. 

Neste contexto, a narrativa da licencianda Liduina salienta sobre a importância da 

pesquisa no estágio no sentido de facilitar a reflexão acerca do “campo de atuação e, do 

ensino de Geografia”, na qual conforme Miranda (2008, p.17) “o ensino não pode ser mais 

ministrado de forma determinista e estática. A dúvida, a curiosidade e as incertezas precisam 

estar presentes”, sendo estes aspectos necessários à pesquisa, tendo em vista que os caminhos 

não estão postos e infindáveis possibilidades surgem na medida em que adentramos no 

ambiente escolar. 

Outros aspectos que se destacam nas narrativas dos licenciandos Henrique e Felipe é a 

pesquisa enquanto instrumento importante no processo de “formação do professor de 

Geografia”, além do processo de construção da identidade profissional dos mesmos. Segundo 

Buriolla (2009, p.13) “o estágio é o lócus onde a identidade profissional é gerada, construída e 

referida; volta-se para o desenvolvimento de uma ação vivenciada, reflexiva e crítica e, por 

isso, deve ser planejado gradativa e sistematicamente com essa finalidade”. Durante o período 

do estágio, o contato com a realidade docente serve de base para a construção de uma 

identificação profissional que se iniciará com a escolha de procedimentos educativos 

significativos para os futuros docentes.  

Ainda a esse respeito, Miranda (2008, p.17-18) ressalta que esta modalidade de estágio 

propicia uma  
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dinâmica de trabalho, onde o professor orientador e aluno-estagiário 
assumem novos papéis: esse busca informações, participa, desenvolve 
atividades, questiona; aquele orienta a busca de respostas aos problemas 
levantados, mediando o acesso aos conhecimentos produzidos. A 
aprendizagem torna-se, assim, um processo recíproco de sistematização de 
novos saberes. Nesse movimento, são constituídas as identidades dos 
educadores e definidas as posturas da prática educativa. 
 
 

O artifício complexo que esquematiza o processo de estágio configura uma situação 

onde cada sujeito tem um papel, ao mesmo tempo, define uma relação que é pautada pela 

orientação relacional entre todos os envolvidos. Neste processo a construção e sistematização 

dos saberes sofrem influências e são influenciados pelos interesses dos envolvidos, 

contribuindo para a efetivação do ensino e da aprendizagem. De acordo com a narrativa do 

licenciando Elvis acerca da contribuição da pesquisa no estágio, em relação ao processo de 

construção da identidade docente do estagiário, fazendo com que este futuramente assuma 

determinadas posturas consolidadas em ações e intenções.  

Conforme o pensamento de Miranda (2008, p.18), este momento trata-se de “uma 

identidade em formação, respaldada pelos saberem instituídos e pelo confronto das 

representações acerca desses saberes e das demandas educacionais e sociais”. No contexto 

educativo, acredito que a identidade destes profissionais é essencial para que estes possam 

enfrentar com coragem e dignidade as inúmeras dificuldades e desilusões que permeiam a 

profissão docente e consequentemente o ambiente escolar. 

Além do exposto, se faz necessário enfatizar as narrativas dos licenciandos Liduina e 

Felipe, os quais salientam a importância da pesquisa desenvolvida por eles no estágio III no 

sentido de se sentirem melhor preparados para o estágio IV, acreditando estarem mais 

qualificados para o exercício da docência. Nesse momento de sua trajetória acadêmica, os 

licenciandos em Geografia estão constituindo-se enquanto docentes, e percebendo a 

responsabilidade sobre a sua própria formação e suas ações.  

A partir destas narrativas, considero que as implicações da pesquisa desenvolvida ao 

longo do estágio foi positiva para a formação docente dos licenciandos, os quais foram 

unânimes em confirmar que esta foi uma experiência significativa na formação profissional 

dos mesmos. Em acréscimo, estes ressaltaram que a mesma despertou a curiosidade pela 

pesquisa, ampliou o conhecimento acerca das atribuições e postura de um professor-

pesquisador, facilitou a articulação teoria e prática, representou um momento de reflexão 

sobre a escolha da profissão e da construção da identidade docente. Ademais, apresentam 
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contribuições mútuas, ou seja, houve uma repercussão positiva tanto para os licenciandos em 

Geografia quanto para os professores supervisores do estágio, destacado a seguir. 

 

Este projeto de pesquisa possibilitou oportunidades de ampliarmos os nossos 
conhecimentos sobre a prática pedagógica, e favoreceu a relação entre nós e 
a universidade, mas infelizmente a greve aqui na escola atrapalhou um 
pouco a nossa participação (Telma).  
 
Achei muito interessante esse estágio com pesquisa, pois a professora da 
universidade manteve um contato mais próximo conosco da escola, o que 
poderia ter sido muito melhor se não fosse a greve ocorrida na escola. Os 
estagiários que estavam comigo desenvolveram aulas dinâmicas, fazendo 
com que a turma se interessasse mais pelas aulas de Geografia, e eram muito 
responsáveis com o andamento do projeto (Rodrigo).  
 
Já faz bastante tempo que acompanho estagiários e nunca tinha visto 
professora da universidade vir para a escola acompanhar os estagiários, achei 
isso muito importante. Acho também que isso fez com que os estagiários se 
interessassem mais na preparação das aulas (Gláucio). 
 
Gostei da dedicação da professora da universidade e do convite para nós da 
escola participarmos da pesquisa, embora não tenho muito tempo, mesmo 
assim aceitei, pois acho essa relação entre nós e a universidade muito 
importante (Victor). 
 
 

A análise das entrevistas dos professores supervisores revelou que a pesquisa no 

estágio permitiu que houvesse maior interesse dos estagiários e consequentemente dos alunos 

pelas aulas de Geografia. Revelando que os principais diferenciais entre o estágio III e os 

demais estágios ocorridos anteriormente, os quais não tinham a pesquisa como base, 

centraram-se em dois pontos: a pesquisa no estágio enquanto elemento de motivação para os 

estagiários denotando responsabilidade, interesse e desenvolvimento de aulas mais dinâmicas 

e a participação da professora orientadora do estágio na escola. 

As colocações dos professores supervisores acerca da importância da pesquisa no 

desenvolvimento profissional dos estagiários coadunam com a ideia de Pimenta e Lima 

(2010, p.221) acerca do “projeto como um caminho teórico-metodológico de mão dupla para 

a formação dos estagiários e para a criação de possibilidades de melhorias das escolas”. 

Confirmando, assim, a importância da pesquisa no estágio, no sentido de estimular a 

capacidade de envolvimento e intervenção dos licenciandos no ambiente escolar, sentindo-os 

como responsáveis por sua própria formação.  

No que diz respeito o engajamento da professora orientadora, acredito ser este um 

ponto essencial na tentativa de uma aproximação entre universidade e escola no estágio. 

Acontecimento que pode ser vislumbrado na fala do professor Victor, ao ressaltar: “Gostei da 
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dedicação da professora da universidade e do convite para nós da escola participarmos da 

pesquisa, embora não tenho muito tempo, mesmo assim aceitei, pois acho essa relação entre 

nós e a universidade muito importante”. Esse diálogo com os professores supervisores da 

escola buscou também evidenciar para estes profissionais sobre a importância dos mesmos no 

desenvolvimento e na qualidade do estágio. 

Além disso, o depoimento da professora supervisora Telma enfatizou o diferencial 

do estágio enquanto espaço de pesquisa, como lócus de “ampliação dos conhecimentos sobre 

a prática pedagógica”, denotando implicação positiva na formação continuada dos professores 

da escola. Realidade enfatizada por Pimenta (2005b, p. 22) ao salientar que “a partir da 

valorização da pesquisa e da prática no processo de formação de docentes, propõe-se que esta 

se configure como um projeto de formação inicial e continuada articulado entre as instâncias 

formadoras (universidade e escola)”. Estimulando inclusive a superação do distanciamento 

entre as pesquisas acadêmicas e a realidade das escolas.  

Desse modo, a colocação desta autora e a entrevista da professora Telma confirmam 

as implicações positivas do estágio enquanto espaço de pesquisa, tanto inicial como 

continuada. Além de atender os anseios dos professores supervisores, os quais vislumbram a 

contribuição da universidade no processo de qualificação continuada destes profissionais da 

educação. A exposição das entrevistas dos professores supervisores do estágio III demonstrou 

ainda que, a realização da pesquisa no estágio possibilitou uma aproximação entre 

universidade e a escola. 

 

Considerações Finais 

A pesquisa no estágio contribuiu para a formação de profissionais qualificados, 

proporcionando a inserção dos licenciandos no ambiente escolar. Promovendo uma 

problematização e reflexão acerca da realidade escolar através do enfrentamento destes 

problemas, indicando alternativas a partir da presente proposta reflexiva, referenciada pela 

pesquisa e concentrada na contextualização entre a universidade e a escola.  

As colocações expostas, anteriormente, confirmam as expectativas de que a pesquisa 

no estágio agrega qualidade à formação inicial do docente de Geografia, consubstanciada na 

articulação teoria-prática, no fortalecimento da identidade docente e na formação do 

professor-pesquisador, conforme vislumbramos na Figura 1. 
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Fonte: Pesquisa Empírica. 
Organização dos dados: SANTOS, M. F. P., 2011. 

 
Enfim, a pesquisa no estágio possibilitou uma abertura para os licenciandos 

interagirem com o conhecimento através de experiências concretas, buscando responder as 

demandas vivenciadas no estágio e na formação inicial. Ao trilhar caminhos apropriados e em 

conformidade com as exigências postas ao docente na atualidade, contribuiu para que a 

universidade gerasse novos espaços de diálogo e convivência em torno da formação docente. 
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