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Resumo 
 
O Estágio Curricular é etapa obrigatória a ser cumprida nos cursos de formação de 
professores. Enquanto componente curricular esta disciplina desperta preocupações entre 
docentes e discentes dos cursos de Licenciatura, dada à finalidade de propiciar ao profissional 
em formação uma aproximação com a realidade na qual irá atuar. A partir dessas premissas 
este artigo tem como objetivo relatar as experiências no Estágio Supervisionado em Ensino de 
Geografia I, vividas na Escola Estadual Professor Ruy Eloy. A experiência reforçou em nós a 
necessidade de continuidade deste contato com a realidade escolar e apontou, também, para a 
necessidade de mais aprofundadas reflexões acerca desta tão importante etapa dos cursos de 
formação de professores. 
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Abstract 
  
The Internship Course is mandatory step to be accomplished in training courses for teachers. 
While this curriculum component discipline arouses concern among teachers and students of 
teacher training courses, given the purpose of providing the trainee an approximation to 
reality in which to act. From these premises this article aims to report experiences in 
Supervised Teaching in Geography I, lived in the State School Professor Ruy Eloy. The 
experience reinforced in us the need for continuity of contact with reality school and pointed 
also to the necessity for deeper reflections on this very important stage of training courses for 
teachers. 
 
Keywords: Stage curriculum, teacher training, teaching practice. 
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Introdução  

 

A experiência proporcionada pela disciplina Estágio Supervisionado em Ensino de 

Geografia I permite-nos discutir neste artigo a finalidade e a importância do estágio curricular 

articuladas às discussões em sala de aula e à aplicabilidade prática destes conhecimentos.  

O artigo está dividido em três partes. Na primeira, apresentamos alguns apontamentos 

acerca do estágio e, particularmente, do Estágio Curricular em Geografia. Na segunda, 

relatamos nossa experiência de estágio na Escola Estadual Professor Ruy Eloy. Na terceira 

apresentamos algumas considerações a título de conclusão deste trabalho, enfatizando os 

pontos positivos e negativos desta experiência de estágio em nosso processo formativo.  

 

O Estágio Supervisionado 

 

O Estágio se constitui em uma das condições para a obtenção da licença para o 

exercício do profissional docente, portanto não é facultativo. Poderá acontecer em instituições 

de ensino básico (CNE/CP 2, fev.2002) e deverá ser regido a partir da segunda metade do 

curso a ser avaliado. A duração do estágio é de 400 horas/aula, que poderão ser distribuídas 

em várias modalidades, como regência de classe, projetos, dentre outras. Esta distribuição de 

atividades dependerá do projeto pedagógico do curso no qual o profissional está sendo 

formado. 

Segundo a LDB nº 9394/96 “os Estágios Supervisionados constam de atividades de 

prática pré-profissional, exercidas em situações reais de trabalho, nos termos da legislação em 

vigor”. Onde “para cada aluno é obrigatório a integralização da carga horária total do estágio 

previsto no currículo pleno do curso, nela podendo ser incluídas as horas destinadas ao 

planejamento, orientação paralela e avaliação das atividades”. Esses estágios como o nome já 

diz devem ser supervisionados pelo professor da disciplina e pelo professor que leciona na 

sala onde o estágio irá ocorrer.  

O Conselho Nacional de Educação define que, “Estágio é o tempo de aprendizagem 

que, através de um período de permanência, alguém se demora em algum lugar ou ofício para 

aprender a prática do mesmo e depois poder exercer uma profissão ou ofício”. E ainda:  

O estágio curricular supervisionado é um momento de formação profissional 
do formando, seja pelo exercício direto in loco, seja pela presença 
participativa em ambiente próprio de atividades daquela área profissional, 
sob a responsabilidade de um profissional já habilitado. (Parecer 21/2001) 
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No Art. 13 do CNE/CP1 de 2002, no parágrafo 3º, fica evidente a importância da 

prática profissional na formação do futuro docente, no intuito de desenvolver estratégias para 

resolver situações contextualizadas. Por isso, a atuação do estágio supervisionado deverá ser 

desenvolvida com ênfase nos procedimentos de observações e reflexões onde, ao final da 

experiência, sejam registradas na forma de relatório ou outro documento comprobatório.   

O estágio tem como finalidade principal unir a teoria com a prática e vem, desde o 

início do século XX, desenvolvendo-se e modificando-se. A princípio atendimento a essa 

finalidade ocorria de forma superficial, pois as atividades já eram programadas e não 

contavam com a elaboração conjunta de professores e alunos. Apenas eram cumpridas sem 

levar em conta as diferenças existentes nos campos de estágio ou as diferentes metodologias 

necessárias. Sobre esse assunto, Silva lembra-nos que 

  A superação da dicotomia entre teoria e prática passou, portanto, a ser um 
dos instrumentos de luta pela qualidade do ensino e pelo resgate do 
verdadeiro papel da disciplina Estágio Supervisionado. Durante muitos anos 
obedecendo ao ciclo tradicional dos estágios – observação, regência e 
participação – sua função era apenas de denúncia de supostos erros da 
escola, sem que houvesse mudanças na escola, nem acréscimos aos 
estagiários. (SILVA, p.2, 2007) 

Para o cumprimento do estágio era preciso passar por três etapas distintas: a 

observação, que consistia em atividades superficiais sem propostas de melhorias; a regência 

na qual se cumpria uma programação já estabelecida; e a etapa de participação que era uma 

espécie de teste de “dom” de ensinar. Se os alunos estagiários demonstrassem “dom” tinham 

maior liberdade nas atividades em sala. 

 Existiam, ainda, os Estágios de Recuperação e de Mini-Cursos onde os estagiários 

ficavam com os alunos problemáticos e cumpriam o plano elaborado pelo professor titular, ou 

eram preparados para lecionar na escola onde estavam estagiando, sem vínculo empregatício 

formal com a instituição. As escolas aproveitavam esses alunos como mão de obra 

especializada, ociosa e barata. “O conhecimento da realidade escolar através dos estágios não 

favorecia as reflexões sobre uma prática criativa e transformadora, nem possibilitava a 

reconstrução ou definição de teorias que sustentassem o trabalho do professor”.(SILVA, p.1, 

2007) 

Hoje, apesar de ainda existirem muitos desses problemas, os estagiários têm uma 

maior liberdade tanto na elaboração como na execução das atividades, e a oportunidade de 

vivenciar mais de perto a realidade que irá enfrentar. Além de cumprir as etapas da disciplina 

o estagiário pode, considerando as diferenças culturais e sociais, propor algumas mudanças. 
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 O estágio deve ter a supervisão do profissional da instituição formadora e o 

acompanhamento do profissional da instituição onde ocorrerá a prática do estágio. No 

entanto, outros profissionais devem se envolver nessa fase do formando, ou seja, todos 

aqueles que fazem parte do quadro curricular do curso em questão, visto que essa disciplina 

pertence ao currículo do curso de formação de professores. Desse modo, deve ser vista com 

caráter interdisciplinar, isto porque 

no envolvimento total do estagiário com a escola de educação básica, 
conforme as prerrogativas legais atuais há a tentativa de resgatar tanto o 
compromisso do futuro educador com o todo da escola (gestão, 
planejamento, relação com a comunidade, etc.) e, principalmente, retornar à 
comunidade o “saber” construído na universidade. Certamente o resgate da 
interação universidade e escola de educação básica. (SILVA, p.6,  2007) 
 

Para que o estágio não passe de uma etapa burocrática na formação do profissional, o 

mesmo deve ser articulado com a teoria dada em sala de aula. É nesse momento, que o 

formando tem a possibilidade de conhecer seu ambiente de trabalho, aprendendo como lidar 

com as situações que a sociedade enfrenta na questão educacional.  

O professor está sempre em processo de formação e é na prática em sala de aula que 

ele desenvolverá as habilidades que tanto exige essa profissão. O estágio deverá dar suporte 

para o início desse desenvolvimento considerando que, neste momento, o aluno estagiário 

conta com a ajuda de pessoas experientes. As discussões que ocorrem nas salas de aula a 

respeito da prática docente somadas aos conhecimentos das áreas especificas são, na mesma 

proporção, importantes nesse momento.  

O Estágio Supervisionado em Ensino de Geografia na Universidade Federal de 

Sergipe, após a resolução a Resolução N° 35/2009/CONEPE, está dividido em quatro etapas. 

A partir desta Resolução os alunos do curso de Licenciatura em Geografia passaram a ter 

contato com as escolas da rede pública de educação básica a partir do quinto período 

acadêmico. Na disciplina Estágio Supervisionado em Prática de Ensino de Geografia I as 

atividades deverão ser desenvolvidas em turmas dos 4° e 5º anos do ensino fundamental ou no 

Ensino de jovens e adultos (EJA); em Estágio Supervisionado em Prática de Ensino de 

Geografia II as turmas serão as de 6º e 7º anos do ensino fundamental. No Estágio III os 

alunos deverão fazer estágio em turmas de 8º e 9º ano e, por fim, no Estágio IV a atuação será 

em turmas de Ensino Médio. 

Nossa experiência aconteceu durante o Estágio Supervisionado em Ensino de 

Geografia I, no primeiro período letivo de 2010. É esta nossa vivência que iremos abordar a 

partir de agora. 
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A experiência de estágio na Escola Estadual Ruy Eloy  

      

 Ao dirigir-se à escola, o aluno estagiário deve ocupar-se do conhecimento da escola 

como um todo. Desde a estrutura física, a disponibilidade de recursos materiais e humanos 

que dão condição e suporte para que a escola funcione. O mero cumprimento das horas 

destinadas ao estágio sem que haja envolvimento efetivo do estagiário nas atividades 

escolares não oferece ao mesmo a dimensão da complexidade do ambiente escolar. Para que 

possam atuar de modo mais efetivo e até possam sugerir melhorias a escola deve ser vista 

como um ambiente de pesquisa. 

O estágio deve ser visto como uma experiência ímpar na formação do 
profissional e que deve ser visto como fonte de pesquisas e não somente 
como fase obrigatória na formação acadêmica, ter consciência que a 
compreensão da realidade dá-se aliando estudo, pesquisa e observação, 
observação esta que embasada a luz da teoria nos dá instrumentação lógica 
para analisarmos o sistema com olhos críticos (NOGUEIRA, p.5, 2010). 

 

Foi com esse olhar investigativo que nos dirigimos à Escola Estadual Professor Ruy 

Eloy. Buscamos compreender um pouco do seu funcionamento e modo como cada uma das 

características, por nós observadas, interfere no processo de formação dos alunos. Cabe 

ressaltar que o nosso olhar é apenas uma dentre tantas formas de ver o mesmo objeto de 

análise. 

A Escola Estadual Professor Ruy Eloy está localizada na Av. São Paulo, Bairro 

Matadouro, Aracaju-SE. Possui 644 alunos matriculados em 2010, sendo 435 no Ensino 

Regular Fundamental, 186 no EJA Fundamental e 23 matriculados no Programa Se Liga. A 

escola possui boa estrutura física, com salas de aula, cantina, cozinha com refeitório, espaço 

para brincadeiras e aulas de educação física, laboratório de informática, biblioteca, banheiros, 

sala para a direção, um espaço para os professores além de um anexo que serve para projetos 

e reunião de pais e mestres. 

Além de observarmos o funcionamento da escola, tivemos contato direto com a sala de 

aula. Nossa observação mais efetiva ocorreu em uma turma de 5º ano. A professora regente 

era bastante experiente, possuía 23 anos de profissão. Recebemos muitas orientações da 

professora que nos informou muito a respeito do funcionamento da escola, o que veio reforçar 

as observações que já tínhamos feito.  

A metodologia usada pela professora, pelo que pudemos perceber nas observações que 

fizemos é, predominantemente, tradicional. Usa-se como recurso didático, basicamente, o 

quadro de giz e o livro didático. A aula é dividida em dois momentos: no primeiro a aula é 
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ministrada de modo a atender aos alunos coletivamente, usando o quadro de giz. No segundo 

momento a professora usa o livro didático, aí tem um contato mais individualizado com os 

alunos. Percebemos, também, que o mapa era usado, mas apenas de forma ilustrativa sem que 

houvesse maior envolvimento dos alunos ou explicação da professora para o aproveitamento 

adequado do recurso.  

As aulas baseavam-se num monólogo onde apenas a professora falava. Não havia 

participação efetiva dos alunos. A participação deles restringia-se ao momento em que 

solicitavam a presença da professora para sanar alguma dúvida sobre a resolução dos 

exercícios propostos.  

Percebemos que, mesmo com estas atitudes metodológicas a professora não se 

reconhece como uma profissional que aplica métodos tradicionais de ensino. Nas conversas 

que tivemos, a professora diz claramente que, no planejamento de suas aulas, prima pela 

criatividade e inovação. Enfatiza que a busca de solução para os problemas dos alunos e da 

comunidade também está entre as suas maiores preocupações. Segundo ela, o professor tem a 

função de “formar alunos fortes para que busquem soluções diante das dificuldades”. Apesar 

do discurso, não identificamos na prática docente elementos que comprovassem estas 

aspirações no planejamento dos conteúdos a serem ministrados.  

 Talvez estes aspectos possam ser considerados pela professora como parte de suas 

preocupações porque os alunos disputam a atenção dela continuamente. Ela é amiga e 

conselheira de muitos deles. Muitos dos problemas domésticos são trazidos para a escola e a 

professora conversa com os alunos a respeito destas questões particulares aconselhando-os e 

orientando-os. 

Apesar da prática de ensino tradicional adotada pela professora, a todo momento, 

captamos em seu discurso a valorização de metodologias de ensino mais modernas. Apesar de 

não aplicá-las percebemos que a professora considera que métodos mais modernos de ensino 

favorece à aprendizagem dos alunos. É como se ela soubesse o que fazer, mas não se sentisse 

em condições, tanto pelas limitações em sua formação quanto pela falta de recursos materiais 

para a adoção destes métodos mais modernos de ensino.  

O 5° ano onde cumprimos nosso estágio é uma turma variada em diversos aspectos. 

Os alunos têm idade entre nove e quinze anos. Desse modo, há alunos que estão com 

idade/série compatíveis e outros não. Apesar da diversidade de idades e níveis diferenciados 

de interesses, a metodologia de ensino adotada é uma só. 

Os alunos da rede pública, estadual ou municipal, em sua maioria, enfrentam 

problemas que dificultam a aprendizagem a exemplo da violência, falta de assistência à saúde 
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e baixa renda familiar. Há alunos que chegam a escola com fome pela impossibilidade de 

ingerir qualquer alimento antes de chegar na escola. Esses alunos apresentam dificuldade de 

compreender e assimilar. O índice de repetência e reprovação é sempre muito elevado. 

 Na Escola Professor Ruy Eloy a situação não é diferente. Na turma em questão os 

problemas são diversos, cada um com sua peculiaridade. Os casos mais comuns são: 

depressão, problemas de relacionamento com os pais, envolvimento com drogas. Mais uma 

vez enfatizamos que a professora tem um papel fundamental no processo de acompanhamento 

destes alunos. Ela conversa, escuta, dá conselhos. Os alunos vêem na professora uma fonte de 

apoio e esclarecimento que, muitas vezes, não encontram fora da escola. 

 Em conseqüência da diferença de idade os alunos têm características físicas bastante 

diferenciadas. Esta diferença fica evidente no momento do intervalo quando todos estão 

juntos, envolvidos em brincadeiras que chegam a colocá-los em risco. As brincadeiras têm um 

caráter agressivo uma vez que, boa parte delas, envolve correria e brigas. O intervalo dura 

trinta minutos que são suficientes para que os alunos retornem a sala agitados e com 

dificuldades de retomar a concentração para a continuidade das atividades.  

Os alunos têm aulas de português, matemática, história, geografia, ciências e educação 

física. Cada disciplina é ministrada em um dia diferenciado, com exceção de português e 

matemática que ocorrem todos os dias. Observamos que as aulas de português e matemática 

sempre acontecem antes do intervalo o que, no nosso entendimento, trazem prejuízos às 

demais disciplinas considerando que após o intervalo os alunos perdem bastante a capacidade 

de concentração. Práticas como ditado de palavras e leitura e cobrança da tabuada são comuns 

nas aulas. Segundo a professora, esta é a forma que ela encontrou para ensiná-los a ler e 

escrever e fazer contas. Segundo ela, “se o aluno não souber essas coisas não tem condições 

de responder o dever das outras disciplinas”. A disciplina língua portuguesa é trabalhada por 

meio de ditados, a grafia das palavras é corrigida no quadro. São utilizados livros de histórias 

infantis para a prática da leitura. Não observamos aula de gramática em nenhum dos 

momentos em que lá estivemos. A matemática é ensinada através da tabuada. 

  Ao analisarmos a fala da professora “responder o dever”, confirma, para nós, a 

metodologia tradicional adotada por ela. De fato, o que acontece em sala de aula é a resolução 

de exercícios. Há uma valorização, por parte da professora, da resolução das questões que 

estão no livro didático. Percebemos que os alunos respondem às questões mesmo sem 

entenderem o enunciado. Isto ocorre porque a professora vai a cada um dos alunos, e orienta 

como o exercício deve ser respondido.  Não há mudança de metodologia de ensino de uma 
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disciplina para outra. A sequência é sempre a mesma: rápidas explicações, leitura do 

enunciado e resolução dos exercícios. 

 Diante desses fatos deduzimos, já que não tivemos acesso a nenhum plano de aula, que 

o objetivo da professora era passar o conteúdo dos livros de historia, geografia, e ciências, 

além de fazer seus alunos aprenderem a ler e a escrever. 

 Mesmo considerando que o foco do nosso estágio estava na observação das atividades 

desenvolvidas na escola, pedimos à professora regente permissão para ministrarmos uma aula 

de geografia na turma. Felizmente ela nos permitiu esta participação mais efetiva e sugeriu-

nos que seguíssemos a seqüência do livro para a definição do conteúdo.  

 Após a definição do tema que deveríamos trabalhar partimos para a elaboração do 

plano de aula. Diante do que já tínhamos observado, buscamos organizar uma aula que 

pudesse contar com a participação maior dos alunos, de modo que o conhecimento fosse 

construído por todos nós. Buscamos materiais didáticos no departamento de Geografia da 

UFS, materiais na internet e incentivamos os alunos a fazerem pesquisa nos materiais 

disponíveis na escola a respeito do tema que estávamos trabalhando. Consideramos que o 

tema que trabalhamos “Divisão territorial e diversidades do Brasil” despertou muito o 

interesse dos alunos, talvez porque as atividades que propusemos representavam novidade 

para eles.                            

Depois de dar algumas explicações referentes a questões como “quantos Estados 

compõem o território brasileiro?”, “por que tanta diversidade no Brasil?” partimos para uma 

dinâmica de grupo que contou com a participação efetiva de todos os alunos. Pedimos a 

colaboração de todos durante o processo. Um breve discurso foi feito com relação a uns 

ajudarem os outros, à importância do trabalho em equipe e à necessidade de pedir ajuda, 

quando preciso. Estas colocações iniciais foram muito importantes porque percebemos em 

todos, o desejo de colaborar e participar. 

 Em alguns momentos a professora fez algumas colocações e, ao final da aula, 

parabenizou-nos por termos conseguido a participação de todos os alunos. Esta aula que 

ministramos marcou positivamente o nosso primeiro contato com a escola e mostrou-nos que 

é possível construir um espaço de aprendizagem satisfatório quando há interação de todos, 

professor e alunos. 
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As contribuições do estágio na nossa formação  

 

  A experiência de primeiro contato com a escola foi bastante significativa para nós. 

Tivemos a oportunidade de vivenciar o ambiente escolar e interagir com professores e alunos 

da Escola Estadual Professor Ruy Eloy.  

 Durante e após o período de estágio pudemos perceber a riqueza de conhecimentos 

que esta experiência nos proporcionou. O contato que tivemos com os alunos, e com a 

professora foram muito gratificantes. Estávamos lá com o olhar investigador, querendo saber 

sobre a escola, sobre os alunos, sobre os professores e sobre o processo de ensinar e aprender. 

A observação participativa fez-nos vivenciar e enxergar aspectos do funcionamento da escola 

que serão importantes para as nossas atitudes nos próximos estágios que faremos.  

 Compreendemos as dificuldades enfrentadas pelos professores e pelos alunos e o 

quanto é importante o papel do professor no processo de ensino e aprendizagem. A aula que 

ministramos desde a formulação do plano até o término foi experiência única para nós. 

Vencemos o desafio de iniciação na carreira docente. Importante também foi confirmarmos 

que desejamos seguir em frente, cientes dos desafios que nos aguardam na carreira docente. 
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