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RESUMO: 
O objetivo do presente trabalho é apresentar as aprendizagens construídas por estudantes de 
licenciatura durante o desenvolvimento do Estágio Supervisionado em geografia, que teve a 
pesquisa como instrumento potencializador e dinamizador da prática educativa, na perspectiva 
da formação de um professor pesquisador. O principal instrumento de coleta dos dados 
empíricos foi um questionário respondido por dez estudantes. As aprendizagens por eles 
consideradas como as mais significativas foram: o aprimoramento do olhar crítico sobre o 
espaço escolar, inclusive sobre as suas próprias práticas, o exercício da escrita reflexiva 
através dos diários e o conhecimento sobre a prática educativa dos professores regentes. 

Palavras-chave: professor pesquisador, prática educativa; estágio supervisionado 

ABSTRACT: 

The aim of this paper is to present the learning constructed by undergraduate students during 
the development of supervised internship in geography, which had research as a tool promoter 
enhancer, and the educational practices in view of the formation of a teacher researcher. The 
main instrument for collecting the empirical data was a questionnaire answered by ten 
students. The knowledge that they considered the most significant were: the improvement of 
critical eye on the school environment, including on their own practices, the exercise of 
reflective writing (journals) and knowledge about the educational practice of school teachers. 
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Introdução: 

Enquanto professores orientadores de Estágio Supervisionado em Geografia, nos 

compromissamos, desde 2009, a desenvolver uma prática educativa de Estágio 

Supervisionado embasada na pesquisa. A investigação intitulada “Estágio Supervisionado e 

Pesquisa: possibilidades de produção de conhecimento na Licenciatura em Geografia da 

UEFS, BA”, de nossa autoria, tem como objetivo principal contribuir para o desenvolvimento 

e a aprendizagem da pesquisa na formação de futuros professores de Geografia através do 

desenvolvimento de uma prática educativa centrada na observação, problematização, análise e 

ação contínuas da/na realidade escolar. A análise, sistematização e divulgação dos 

conhecimentos produzidos a partir do desenvolvimento da referida prática também se 

constitui em objetivo da pesquisa.  

Nesse contexto, o presente trabalho visa apresentar os conhecimentos produzidos por 

estudantes durante o desenvolvimento do componente curricular Estágio Supervisionado em 

Geografia, momento em que foi proposto o desenvolvimento de uma reflexão crítica sobre a 

prática educativa vivida nas escolas e na Universidade, no intuito de identificar quais 

aprendizagens foram consideradas pelos estudantes como as mais significativas para as suas 

formações. A análise das aprendizagens foram organizadas nas seguintes categorias: o 

aprimoramento do olhar crítico sobre o espaço escolar, o exercício da escrita reflexiva 

(diários) e o conhecimento sobre a prática educativa dos professores regentes. 

Os pontos de partida. 

Enquanto docentes formadores de futuros professores elegemos a pesquisa como instrumento 

potencializador e dinamizador da nossa prática educativa, na perspectiva da formação de um 

profissional da educação mais autônomo e melhor preparado para desenvolver um ensino de 

geografia mais significativo, que possa proporcionar aos estudantes do ensino básico uma 

re/inserção no mundo de forma consciente e participativa.  

As referências teóricas foram pautadas na concepção de professor reflexivo/pesquisador, 

discutidas por LIMA, 2008; PIMENTA e LIMA, 2004; LÜDKE E CRUZ; 2005, ALARCÃO, 

1996; PEREIRA e ZEICHNER, 2002; ANDRÉ, 2001; PIMENTA e GHEDIN, 2006, entre 

outros. Com este embasamento, após as 400 horas de estágio (divididas em quatro semestres), 

os estudantes demonstraram um conhecimento significativo sobre o espaço escolar, sobre 
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concepção de docência, sobre a importância da auto-análise das práticas educativas por eles 

desenvolvidas, entre outros. Esses conhecimentos se constituem no objeto de nossas análises 

nesse trabalho. 

O principal instrumento de coleta de informações sobre as referidas aprendizagens foi um 

questionário utilizado para identificar, na opinião de dez estudantes que participaram do 

Estágio-Pesquisa, quais aprendizagens foram mais significativas para suas formações. Além 

disso, nossas reflexões estão permeadas pelas nossas percepções acerca do desenvolvimento 

de cada estudante que conviveu conosco na Universidade, nas escolas campo de estágio, nos 

diversos espaços-tempos em que nos encontrávamos para tentar compreender e orientar suas 

dúvidas, anseios, desejos advindos dessa trajetória.  

Conhecimentos produzidos. 

O que uma prática de Estágio Supervisionado em forma de pesquisa pode proporcionar de 

aprendizado para o futuro professor de geografia? As respostas a esse questionamento 

dependem da metodologia de pesquisa que entendemos como a mais adequada à pesquisa 

docente. Muitos teóricos vêm discutindo e defendendo a pesquisa ação como aquela que 

melhor ajudaria o docente no seu autodesenvolvimento (PEREIRA e ZEICHNER, 2002; 

ANDRÉ, 2001; PIMENTA e GHEDIN, 2006, GHEDIN e FRANCO, 2008, dentre outros). 

Entretanto, os pressupostos, o desenvolvimento e os próprios objetivos da pesquisa ação 

variam bastante no interior dessas análises. Pereira (2002), ao realizar um breve histórico 

sobre o movimento de “educadores-pesquisadores” deixa claro que a concepção de pesquisa-

ação não é uma e que existem diversos modelos já enquadrados, inclusive, nos usuais 

“tradicional” e “crítico”. 

Para os objetivos desse trabalho, consideramos relevante destacar a concepção metodológica 

de pesquisa perseguida pelos orientadores. Em 2007 defendemos que,  em se tratando dos fins 

da pesquisa docente, distinguia-se no geral, duas grandes tendências: “as que consideram a pesquisa 

com fins de transformação da prática de ensino, apenas; e as que inserem essa prática num 

contexto social mais amplo, visando não apenas o redimensionamento do cotidiano da sala de aula, 

mas da sociedade” (BRAGA e SANTOS, 2007, p.09). Criticamos a limitação da primeira 

perspectiva por limitar o processo de formação docente à investigação de problemas de 

natureza pedagógica; defendemos o desenvolvimento de uma formação que possibilite ao 

futuro docente  teorizar sobre sua prática, participar da construção de seu conhecimento 
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profissional, propor mudanças e agir de forma autônoma, tanto no contexto de sua atuação 

mais próxima – a sala de aula -  quanto no contexto social mais amplo (LISITA, 2001). 

Também para nós, a pesquisa ação foi considerada a perspectiva mais próspera para a 

formação dos estudantes futuros docentes de geografia.  

Passemos agora a análise das principais aprendizagens dos estudantes.  

 

Aprendendo a ser professor pesquisador. 

Em termos quantitativos, o aprimoramento do olhar crítico sobre o espaço escolar, inclusive sobre a 

própria prática, enfim, a construção do olhar de professor pesquisador foi o aprendizado mais 

destacado pelos estudantes. Frente aos dados nos indagamos: o que significa isso, de fato? Como esse 

aprendizado, tão abrangente, foi construído (a partir de qual/is práticas)? Alguns excertos de falas dos 

estudantes nos ajudaram nessa compreensão. Vejamos:  

Teorizar e problematizar sobre o nosso fazer pedagógico, entendendo o 
espaço escolar como complexo, dinâmico e imprevisível foi o saber que 
buscou-se construir coletivamente e que mais se destaca nesse momento 
(SS); 
[...] o aprimoramento do olhar crítico sobre a realidade escolar, não a 
aceitando como algo natural, mas a ser problematizado (DN); 
 
O contato sistemático com a teoria do professor pesquisador (no qual este 
concilia ensino com pesquisa [...] através de Pimenta (2004) e (2005), 
Ghedin (2004) entre outros, foi o conhecimento mais relevante para o 
exercício da docência [...] (IS); 
 
O aprendizado mais importante foi o da observação e o da reflexão. [...] 
fiquei surpresa como meu olhar era banal, como não conseguia tentar 
entender os motivos de acontecimentos como: brigas entre os alunos; 
desinteresse com as aulas; desinteresse dos alunos para com os professores; 
desrespeitos; o não cumprimento das tarefas de casa etc. Observar nos ensina 
muito [...](CM).  

 

Como podemos perceber os estudantes apontam algumas práticas educativas que ajudaram na 

construção do olhar e da postura investigativa, reflexiva. A observação crítica da realidade 

escolar, a escrita sistemática dos aspectos observados, através da construção dos diários 

reflexivos, o contato constante com a teoria do professor pesquisador através de estudos 

coletivos, foram algumas atividades propostas durante o estágio que, segundo os estudantes, 

contribuíram para as suas formações como futuros professores pesquisadores.  
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A opção pelo uso dos diários reflexivos após cada vivência na escola (seja de observação do 

ambiente escolar, co-participação nas aulas ou regência), foi sustentada nas idéias de Amaral, 

Moreira e Ribeiro (1996) que apontaram o uso de narrativas como estratégia em potencial 

para a formação de professores reflexivos. Nesse intuito, é importante que o orientador 

conduza seus estudantes a construírem o hábito de registrarem, refletirem e socializarem suas 

práticas. Para as referidas autoras, “A melhor forma de o fazerem será através de um diário, 

mais ou menos actualizado, sobretudo acerca das vivências que mais os impressionaram 

durante a sua atuação nas aulas” (Ob.cit.; p.107).   

Um dos estudantes participantes da pesquisa ressaltou a  

[...] importância do uso dos diários reflexivos como complemento do 
relatório de estágio [...], [são diferentes] da forma técnica do relatório. É uma 
construção mais pessoal de nossas visões e ações antes, durante e depois da 
regência [...] facilita observar nossos erros, acertos, diagnosticar problemas, 
em resumo, serve para avaliarmos e refletirmos sobre nossa prática docente 
(KV). 

Já para a estudante SN,  

[...] A partir dessa concepção (de professor pesquisador) foi possível 
perceber que a pesquisa contribui para a formação do futuro educador uma 
vez que as nossas reflexões sobre o estágio, tanto em grupo quanto 
individual (por meio dos diários de prática), possibilitou muito 
aprendizado; foram momentos de grande amadurecimento e preparo 
profissional. (Destaque dos autores). 

 

Durante as fases do estágio o uso de diários exercitou o ato da escrita e do pensamento 

reflexivo/a, que foi continuamente enriquecido com as discussões teóricas realizadas em sala, 

na Universidade. Segundo uma das estudantes, esses diários eram momentos de “reflexões 

que eu fazia não apenas em âmbito escolar, mas de mim mesma como ser humano. Reflexões 

que eu levava comumente para minhas ações sociais, para minha vida cotidiana, de filha, de 

estudante”. Desse modo, a construção dos diários foi contribuindo para a construção de 

pessoas, e não apenas de professoras/es reflexivas/os. Consideramos ser esse um progresso 

importante, tendo em vista que para sermos professores reflexivos precisamos ser, antes, 

pessoas reflexivas.  Consideramos, então, que “[...] o incentivo ao estagiário para refletir sobre sua 

própria prática, a partir da elaboração dos diários de reflexão também [foi]é relevante” (DN).  

Ainda dentro do entendimento de ser professor pesquisador, alguns estudantes deram ênfase à 

compreensão da realidade escolar como o espaço social mínimo de atuação docente.  Segundo 
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uma estudante, “o entendimento de que a escola é um conjunto onde professores, alunos, e 

funcionários devem construí-la juntos” representou um aprendizado significativo na sua 

formação (JN).  

Entendemos esse avanço na compreensão das funções docentes como indício de mudança na 

postura dos estudantes que, em geral, davam mais importância à sala de aula de geografia, aos 

conteúdos específicos da disciplina, do que à escola como um espaço dinâmico, complexo, 

mas articulado nas suas contradições, reflexo da sociedade. Para eles, estágio era para ensinar 

Geografia! Era para ir direto para a sala de aula, no horário da aula, apenas. E isso mudou, 

para alguns. Nas palavras da estudante SN 

O contexto em que vivemos hoje com todas as políticas educacionais requer 
práticas que problematizem o contexto escolar, os sujeitos envolvidos, a 
comunidade em que está inserida, enfim procurar entender a prática 
educativa a partir de fatores internos e externos”. [...] o estágio pesquisa 
permite ao estudante inteirar-se da realidade social da escola, e, 
principalmente, leva-o a pensar e refletir sobre as diversas problemáticas do 
contexto escolar.  Permite, portanto que o estudante desenvolva uma postura 
crítica frente ao cotidiano da escola. 
 

Os conhecimentos sobre a prática dos professores regentes em concomitância com os 

conhecimentos teóricos sobre professor pesquisador e fundamentos sócio-construtivistas 

de ensino levaram os estudantes a se inquietarem com as práticas observadas nas escolas. 

Segundo a maioria deles, a postura dos professores era claramente tradicional (de transmissão 

de conhecimentos, de pouco ou nenhum investimento em investigações e problematizações 

acerca dos conteúdos e práticas escolares, dentre outros). 

Por que os professores regentes desenvolviam um ensino tão pouco crítico e participativo? 

Embora não tenhamos nos aprofundado na compreensão dessa questão, sabemos ser essa uma 

problemática bastante complexa que demanda análises e reflexões diversas: será que as 

formações desses docentes foram baseadas nesses pressupostos teórico-metodológicos 

(construtivista e de professor pesquisador)? E se foram, a escola onde trabalham oferece 

condições para que esses docentes sejam construtivistas e reflexivos, que teorizem sobre suas 

experiências, que estudem? Que incentivos os professores têm para mudar? Essas questões 

podem vir a se conformar numa nova problemática de investigação, posteriormente. 

Ao final do Estágio de regência, após terem experienciado a sala de aula como professores, 

alguns dos estudantes fizeram referências a algumas aprendizagens mais diretamente 
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relacionadas à prática educativa. Uma delas ressalta o processo de “Teorizar e problematizar 

sobre o nosso fazer pedagógico” como sendo um aprendizado difícil, mas necessário. Outra 

afirma que “O professor é mais que um transferidor de conhecimentos e de pensamentos, ele 

deve ser um pesquisador da educação; [...] um pesquisador da sociedade, disposto a sempre 

buscar entender o que acontece na sala de aula considerando os fatores internos e externos da 

escola”. Outra destaca ainda “a necessidade de formar alunos críticos e questionadores; [e] o 

entendimento de que sendo o ser humano um reflexo social, cultural e histórico, apresenta 

variados comportamentos, logo nenhum aluno é igual ao outro, por isso o processo de 

aprendizado se dá de forma diferente”.  

Por outro lado, ao analisarmos a postura de alguns alunos durante a regência percebemos 

muito mais o tradicionalismo questionado por alguns deles do que a tentativa de desenvolver 

as propostas ensinadas na Universidade. Assim, passamos a refletir sobre o porquê da defesa 

do sócio–construtivismo, por exemplo, na academia ou no discurso de alguns professores 

quando se percebe que, na prática, permanece o exercício de uma docência empobrecida de 

incentivo à construção do conhecimento. Isso também ocorrerá com a proposta de formação 

de um professor reflexivo? O desenvolvimento de discussões desta ordem estarão compondo 

nossas preocupações de investigação num futuro próximo. 

Considerações finais: 

Ao nos propormos a orientar a formação de futuros professores de Geografia pela pesquisa 

sabíamos que não seria tarefa fácil. Principalmente porque nós não tínhamos nenhuma 

experiência com essa tendência formativa; seria, de fato, nossa estréia no ensino da referida 

perspectiva. Por outro lado existia a grande insatisfação com a prática educativa desenvolvida, 

fator de motivação para a implementação de mudança na prática. Havia ainda a consciência 

da pouca eficiência formativa do modelo técnico de estagio que separa teoria de prática, 

preparando o professor para ser o sujeito intermediário entre o conhecimento produzido pelos 

cientistas e os alunos. Nesse formato, o como ensinar, a partir de quais técnicas, é que 

deflagraria o sucesso ou fracasso de uma prática educativa.  

Ultrapassar a perspectiva do estágio tecnicista, oferecendo uma possibilidade de formação 

menos alienante, que pudesse integrar teoria com prática foi o nosso ponto de partida. As 

leituras que vínhamos realizando foram aprofundadas e o estágio em forma de pesquisa 
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começou a ser planejado e executado. Hoje, concluídos os trabalhos  com a primeira turma, 

podemos avaliar as aprendizagens gerais construídas pelos estudantes.  

Aprender a ser um professor pesquisador não foi, certamente, algo concluído nem para os 

estudantes e nem para nós. Essa é uma construção permanente. Apesar disso, alguns 

conhecimentos sobre ser um professor pesquisador, reflexivo, que põe à prova as teorias 

aprendidas e constrói outras a partir da constante busca por explicações sobre sua realidade 

profissional/social foram iniciados. Mas sabemos que foi só o começo e que a idéia só será 

plena quando compreendermos, aceitarmos e agirmos como reflexivos. E essa é uma 

caminhada mais longa, embora necessária.  Do contrário, será apenas pegar carona em mais  

um modismo pedagógico.  

Nossas leituras indicam que o processo é longo e complexo. Mas podemos afirmar que o 

Estágio Supervisionado proporcionou o refinamento do conceito de professor reflexivo - tanto 

de nossa parte como dos estudantes - mais condizente com a/s realidade/s das escolas campo 

de estágio, levando a crer que não existe uma nova prática pedagógica de geografia sem uma 

nova formação do professor de geografia. Assim, entendemos ser necessário uma educação 

de professor voltada para a emancipação que, segundo Dickel (1998, p. 46) “significa 

autonomia, [e] é a arma de luta contra o paternalismo e a autoridade. Para o professor, o 

caminho para a emancipação passa necessariamente pela adoção da perspectiva do 

pesquisador [...]”. 
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