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RESUMO 

Discute-se nesta pesquisa a relação Universidade-Escola viabilizada por meio da pesquisa-
ação no contexto dos Estágios Supervisionados em Geografia na Universidade Federal de 
Alagoas – UFAL. Os Estágios I, II, III e IV são encaminhados nesta direção de modo a 
favorecer o diálogo entre os graduandos, os professores e pesquisadores. Utiliza-se a 
pesquisa-ação enquanto concepção de investigação do cotidiano educacional e da prática 
docente (PIMENTA, 2006) tendo em vista que esta tem contribuído para a formação inicial, 
continuada e, consequentemente na construção da identidade dos professores de Geografia 
(GUIMARÃES, 2004). No campo da Geografia, referencia-se teoricamente em Callai (2009) 
e Pontuschka (2010). A pesquisa encontra-se em fase de coleta dos dados com aplicação de 
narrativas e entrevistas.  
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LA INTEGRACIÓN UNIVERSIDAD-ESCUELA: 
LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN SOBRE PRÁCTICAS SUPERVISADAS  

 
 

RESUMEN 

Se argumenta en esta investigación la relación Universidad-Escuela llevó a cabo por medio de 
la investigación-acción en el contexto de prácticas supervisadas en Geografía en la 
Universidad Federal de Alagoas - UFAL. Etapas I, II, III y IV están dirigidos en esta 
dirección con el fin de fomentar el diálogo entre los estudiantes, profesores e investigadores. 
Se utiliza la investigación-acción como el diseño de la investigación de la vida cotidiana y la 
práctica educativa docente (Pimenta, 2006) teniendo en cuenta que esto ha contribuido a la 
formación inicial, continua y por lo tanto la construcción de las identidades de los profesores 
de Geografía (Guimarães, 2004). En el ámbito de la Geografía, la referencia es teóricamente 
en el Callao (2009) y Pontuschka (2010). La investigación está en proceso de recopilación de 
datos con la aplicación de las narraciones y entrevistas.  
 
Palabras-clave: Universidad-Escuela, Prácticas supervisadas, Investigación-Acción. 
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Introdução  

Esta pesquisa procura discutir a integração Universidade-Escola no Estágio 

Supervisionado visando à formação docente, a troca de conhecimentos, e a construção da 

identidade do professor de Geografia, baseados no respeito mútuo e na perspectiva de uma 

prática de ensino.  

A supracitada pesquisa encontra-se em andamento e integra os alunos do Estágio 

Supervisionado I, II, III e IV do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal 

de Alagoas – UFAL, a orientadora dos estágios, e os professores das escolas campo. 

Consubstancia-se na pesquisa-ação participativa, a qual visa possibilitar uma interação 

entre os sujeitos envolvidos na pesquisa, além de propiciar momentos de intervenção dos 

estagiários no futuro local de trabalho, os quais servem como elementos de reflexão 

possibilitando que os mesmos possam ir construindo a sua própria prática docente, e 

consequentemente a sua identidade de professor de Geografia. 

Conforme Buriolla (1999, p. 10) “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”. 

Nesta direção, alguns questionamentos norteiam a pesquisa, são eles: Qual o papel da 

Universidade e da Escola no processo de formação desses docentes? Como os estagiários 

vêem a proposta de pesquisa-ação associada ao estágio no processo de sua formação docente? 

Que contribuições o contato com a Escola aponta para a construção da sua identidade 

docente? E por fim, em que medida a proposta de estágio como pesquisa-ação tem 

contribuído e/ou contribuirá para o ensino da Geografia? 

 

Metodologia 

Como procedimentos metodológicos, a pesquisa utiliza técnicas e instrumentos 

variados para a coleta dos dados, tais como: observações semi-estruturadas, narrativas, 

entrevistas, elaboração de projetos e ação de intervenção no ambiente escolar relacionados à 

prática do docente de Geografia. Nesse âmbito, a coleta de dados parte da idéia de que “nada 

é trivial, que tudo tem potencial para construir uma pista que nos permita estabelecer uma 

compreensão mais esclarecedora de nosso objeto de estudo” (BOGDAN & BIKLEN, 1994, p. 

49).  
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Inicialmente, realizou-se entrevistas com os alunos estagiários acerca das suas 

expectativas em torno do estágio, preparando-os para adentrar no mundo da escola. Em 

seguida os mesmos fizeram observações na escola e escreveram narrativas acerca dessa 

experiência. 

Tendo em vista que se trata de uma pesquisa qualitativa, a escolha pelo uso de 

narrativas diz respeito ao fato desta estar sendo bastante utilizada em investigações 

educativas, notadamente em pesquisas acerca da formação inicial e continuada de professores. 

Goodson (2004) ressalta que o uso de narrativas tanto serve para explicar a identidade 

docente, como deve ser incorporada nos cursos de formação inicial de professores como 

forma de construção desta identidade. 

Ainda sobre este tipo de metodologia, Bolívar (et all., 2001, p.41) acrescenta “O relato 

de formação de cada individuo em suas experiências escolares é um meio para transformar (e 

não reproduzir) os modos de se levar a educação”. 

Visando compreender como os/as professores/as das escolas campo pensam e 

entendem o Estágio Supervisionado, estão sendo realizadas entrevistas com as mesmas, no 

intuito de estabelecer um diálogo mais próximo entre Universidade-Escola na perspectiva de 

ressignificação do seu cotidiano escolar. 

A pesquisa prevê ainda a realização do trabalho em duas etapas: A primeira abrange a 

pesquisa-ação dos alunos do estágio Supervisionado II e IV do curso de Licenciatura de 

Geografia da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, conjuntamente com os/as 

professores/as das escolas campo onde são realizados os estágios e a professora orientadora. 

Na segunda, tem-se uma “substituição” dos alunos do estágio Supervisionado II e IV pelos 

alunos do estágio Supervisionado I e III do mesmo curso com o intuito de que todos os níveis 

do estágio sejam contemplados com a pesquisa. 

Posteriormente, analisaremos os projetos desenvolvidos nas escolas campo pelos 

alunos dos Estágios Supervisionados I, II, III e IV na perspectiva de vislumbrarmos como 

vem se dando a relação Universidade-Escola e de que modo podemos intensificar e/ou 

melhorar esta parceria na formação do docente de Geografia. 

 

A Pesquisa-ação na formação do docente de Geografia  

A formação inicial não pode ocorrer sem um trabalho coletivo e colaborativo com a 

pesquisa na/sobre a prática docente, uma vez que a pesquisa no ensino e na formação do 

docente em Geografia deve ser vista como um caminho teórico e metodológico de busca de 
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respostas para os desafios que se encontram na relação pedagógica com os alunos e no 

diálogo com o espaço geográfico e com um mundo em mudança (PONTUSCHKA, 2010).  

Corrobora-se com Pimenta e Lima (2010, p. 46) que “A pesquisa no estágio é uma 

estratégia, um método, uma possibilidade de formação do estagiário como futuro professor. 

Ela pode ser também uma possibilidade de formação e desenvolvimento dos professores da 

escola na relação com os estagiários”. 

Nesse contexto, apóia-se a nossa concepção de Estágio Supervisionado, na qual a 

pesquisa encontra-se como o principal instrumento de apreensão sobre o saber-fazer da 

prática docente para os estagiários em formação. 

 

A articulação entre o saber e o fazer pode aprofundar a consistência e a 
coerência no trabalho educativo. E tendo clareza teórica que sustente as 
ações, as escolhas e a definição dos caminhos pode oportunizar maiores e 
melhores efeitos no trabalho de ensinar e de formação docente. [...] A 
formação sólida, portanto, não se resume, a saber, o conteúdo da matéria, 
mas, a saber, muitos outros aspectos que acompanham este elemento 
(conteúdo/conhecimento) (CALLAI, 2010, p.418). 

 

Em conformidade com Kemmis (2010) é na definição de caminhos a seguir que os 

alunos em formação devem se utilizar da pesquisa-ação participativa, tendo em vista que esta 

envolve planejamento, ação, observação e reflexão, enfim elementos essenciais para os 

estagiários refletirem acerca do seu processo de formação docente. 

Nestes termos, o Estágio Supervisionado baseado na pesquisa-ação tem buscado 

integrar orientadores de estágio e/ou pesquisadores, professores da escola campo e os 

estagiários a refletirem acerca da sua prática docente, do papel destas supracitadas instituições 

no processo de formação do professor de Geografia e da sua identidade docente. Posto isso, 

entendemos que, “A identidade docente se constrói com base no confronto entre as teorias e 

as práticas, na análise sistemática das práticas à luz das teorias, na elaboração de teorias, o que 

permite caracterizar o estágio como um espaço de mediação reflexiva entre a universidade, a 

escola e a sociedade” (PIMENTA; LIMA, 2010, p.43). 

No que se refere à pesquisa-ação, esta é uma concepção de investigação pautada na 

aprendizagem, no desafio e na conquista, em, pelo menos, três diferentes conjunturas: O 

primeiro está no entendimento da questão de pesquisa em contextos diversificados (nas 

universidades e nas escolas); o segundo na elaboração dos instrumentos de coleta de dados 

que correspondam aos objetivos da pesquisa, as categorias e critérios de análise e 

interpretação; e o terceiro na capacidade para ouvir os sujeitos como maneira de garantir a 
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representação dos pontos de vistas, não somente nos momentos de coleta dos dados, mas 

também nas interpretações (PIMENTA, 2006).  

Vale ressaltar, que na pesquisa-ação é também valorizada e discutida a opinião, as 

decepções, as criticas e sugestões dos estagiários na medida em que os mesmos respondem as 

entrevistas e colocam seus posicionamentos nas narrativas. Algumas das questões que 

embasam este diálogo dizem respeito a: i) Como foi o estágio de vocês na Escola? Foi 

proveitoso ou não para a sua formação docente? E por quê? ii) Que dificuldades, angústias, 

surpresas e alegrias vocês vivenciaram durante o estágio na Escola? iii) Como vocês vêem a 

relação Universidade-Escola no estágio? E de que modo esta poderia melhorar? iv) Qual foi 

efetivamente o papel da Universidade e da Escola na formação docente de vocês? v) Em sua 

opinião, essa experiência na escola motivou-lhe ou não para a profissão de professor de 

Geografia? Justifique. 

A partir destes questionamentos, esperamos que a pesquisa-ação viabilize a construção 

de novos conhecimentos a partir da compreensão que os estagiários terão acerca da escola e 

ainda da profissão professor, refletindo sobre ela, com a finalidade de transformá-la 

(GRABAUSKA e DE BASTOS, 2003). 

A pesquisa-ação na formação do docente de Geografia corresponde ao ponto de apoio 

para nossas investigações, fortalecendo a reflexão e a ação e subsidiando o momento 

privilegiado onde surgem as indagações, as dúvidas, as expectativas e a vontade de continuar 

trilhando o caminho da pesquisa enquanto alternativa de construção do conhecimento e da 

formação do docente de Geografia. 

Vale salientar que a inserção dos alunos estagiários na escola não visa criticar ou 

apontar as limitações da prática docente, mas sim: entendê-las; buscar as causas e 

conseqüências destes obstáculos; refletir sobre a profissão docente e a construção da 

identidade do professor de Geografia, na medida em que vai construindo a sua própria prática 

docente, ou seja, “O estágio nos cursos de formação de professores possibilita que os futuros 

professores compreendam a complexidade das práticas institucionais e as ações aí praticadas 

por seus profissionais como alternativas no preparo para sua inserção profissional” 

(PIMENTA; LIMA, 2010, p.43). 

A nosso ver, trata-se de um momento ímpar na formação docente, na medida em que 

os estagiários começam a compreender a complexidade do ambiente escolar e a construir-se 

enquanto docente. Nessa perspectiva, “Os cursos de formação podem ter importante papel 

nessa construção ou fortalecimento da identidade, à medida que possibilitam a reflexão e a 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 6 

análise crítica das diversas representações sociais historicamente construídas e praticadas na 

profissão” (GUIMARÃES, 2004, p.58). 

Pensando sobre essa concepção de formação docente, a supracitada pesquisa não se 

resume apenas a ação da orientadora do estágio e dos estagiários em questão, pelo contrário, 

esta também envolve os/as professores/as de Geografia da escola campo, os quais participam 

de entrevistas, conversas, reflexões e opiniões acerca das observações, elaboração e aplicação 

de projetos educacionais na escola, além de compartilhar com as angústias, surpresas, 

incertezas e esperanças dos estagiários em formação. 

Em relação às entrevistas destinadas aos professores/as da escola campo, estas 

interrogam: i) Para o (a) Senhor (a) como é receber o estagiário na Escola? ii) Em sua opinião 

o que representa o momento do estágio para a Escola? E também para os estagiários? iii) 

Como o (a) Senhor (a) vê a relação Universidade-Escola no estágio? E de que modo esta 

poderia melhorar? iv) Em que a Universidade poderia contribuir para a Escola, independente 

do estágio? v) Você considera que o seu envolvimento com as atividades de estágio e com os 

estagiários contribui de alguma forma, para a sua formação? Justifique. vi) Como o(a) 

Senhor(a) enquanto professor/a da escola campo pode contribuir com os estagiários? vii) O 

que você considera ser um bom professor/a de Geografia?  

Com base no exposto, entendemos o estágio enquanto “uma atividade teórica de 

conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na realidade, esta sim, objeto da práxis. 

Ou seja, é no contexto da sala de aula, da escola, do sistema de ensino e da sociedade que a 

práxis se dá” (PIMENTA; LIMA, 2010, p.45). É com este pensamento que estamos 

vivenciando o Estagio Supervisionado nesta pesquisa. 

 

Resultados Parciais 

No momento atual a pesquisa encontra-se na fase de aplicação das narrativas e 

entrevistas, incluindo-se todos os sujeitos envolvidos na mesma. Portanto, os resultados são 

parciais, não podendo ainda dispor de dados mais concretos.  

Em dados gerais, já pudemos constatar a importância desta para a formação contínua 

dos professores de Geografia da escola campo, na medida em que estes estão participando da 

pesquisa-ação, dando opiniões e sugestões acerca da relação Universidade-Escola, discutindo 

problemas e apontando caminhos a serem trilhados, além de mostrarem-se bastante satisfeitos 

em serem colaboradores na proposta de um Estágio Supervisionado realmente significativo 

para a formação docente. 
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Neste sentido, a atuação do professor da escola campo não se restringe apenas a escola 

no qual trabalha, tendo em vista que estes estão participando de apresentações e seminários na 

Universidade, no intuito de contribuir com o Estágio Supervisionado e de participar de 

pesquisas de seu interesse. Esta proposta de estágio atende tanto aos interesses da formação 

inicial do docente em Geografia, quanto da formação continuada. 

No mesmo sentido, a relação Universidade-Escola tem mostrado resultados positivos 

na medida em que a mesma caminha para a superação de relações de superioridade e 

inferioridade (da universidade como local de construção do conhecimento, e da escola como o 

local de repassar estes conhecimentos) e ainda de posturas autoritárias (da universidade que 

dita o certo e o errado na escola), propiciando um novo olhar para os estagiários em formação 

e desmistificando concepções erradas e desastrosas em relação aos ambientes de construção 

do conhecimento e futuro local de trabalho dos mesmos: a Escola e/ou a Universidade. 

Posto isso, corroboramos com o pensamento de Tardif (2000), na qual uma atuação 

mais constante da Universidade com a Escola transforma a atuação dos professores 

universitários, assim como de seus alunos, que se beneficiam das chances de conhecer/atuar 

na realidade na qual irão exercer a profissão. Esta atitude propicia conhecimentos 

qualificados, uma vez que os saberes da prática são incorporados aos saberes teóricos. 

Todos estes aspectos mostra que é possível a troca de experiências e a colaboração 

entre Universidade-Escola na construção do conhecimento; na melhoria da formação do 

docente em Geografia; e na construção da identidade docente de ambos profissionais da 

educação, a qual por vezes anda escondida ou não é motivo de tanto zelo e/ou orgulho, 

sobretudo devido ao modo como este profissional vem sendo visto e difundido na mídia, na 

qual o poder se utiliza desse instrumento para desgastar e até mesmo desvalorizar a 

importância do professor na sociedade em geral. 

 
A construção e o fortalecimento da identidade e o desenvolvimento de 
convicções em relação à profissão estão ligados as condições de trabalho e 
ao reconhecimento e valorização conferida pela sociedade à categoria 
profissional. [...] Desse modo os cursos de formação docente precisam 
incluir aspectos alusivos ao modo como a profissão é representada e 
explicada socialmente (PIMENTA; LIMA, 2010, p.66). 

 

Por tais razões, a referida pesquisa nos tem propiciado construir uma efetiva relação 

Universidade-Escola, introduzindo um novo conceito de Estágio Supervisionado e de 

formação inicial e continuada dos docentes de Geografia.  
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Considerações Finais  

Nestes termos, orientamos os Estágios Supervisionados a partir da prática docente, no 

sentido não de apenas observá-la e/ou criticá-la, mas sim de conhecer a sua realidade, suas 

expectativas e desafios para, posteriormente, em parceria com os diversos sujeitos que fazem 

parte deste ambiente intervir através de projetos educacionais, os quais visam à integração 

Universidade-Escola na construção de uma significativa formação do docente de Geografia. 

Esperamos que, a partir desta pesquisa, possamos contribuir efetivamente para a 

realização de Estágios Supervisionados que realmente estabeleçam a integração Universidade-

Escola, consubstanciada na formação do docente de Geografia que atenda as exigências da 

sociedade contemporânea, estabelecendo laços de amizade, respeito mútuo, e de solidariedade 

entre os docentes dos distintos níveis de ensino no intuito de formar o cidadão no sentido 

pleno da palavra. 

Pretende-se ainda, que esta pesquisa contribua para que o docente de Geografia 

desenvolva uma relação consciente entre a sua ação cotidiana de ser professor e a finalidade 

social do seu trabalho docente, na perspectiva de que seus alunos possam compreender as 

mudanças no espaço geográfico, intervindo-as sobre as mesmas como cidadãos conscientes de 

seus direitos e deveres na construção de um mundo mais justo e humano. 

Para finalizar, acreditamos que, como docentes pesquisadores a realização desta 

pesquisa, nos possibilitará refletir e agir cada vez mais e melhor sobre a nossa prática docente, 

no intuito de estarmos sempre nos reinventando na busca incessante de contribuirmos para o 

processo de ensino aprendizagem da ciência geográfica.  
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