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RESUMO 

Discute-se neste artigo as percepções dos licenciandos do Estágio Supervisionado II em 
Geografia através da produção de narrativas e aplicação de entrevistas. A opção por analisar 
o referido estágio surgiu a partir da necessidade de discutirmos mais profundamente o modo 
como vem sendo efetivado e as implicações do mesmo no processo de formação dos docentes 
de Geografia. Utiliza-se a aplicação de narrativas enquanto concepção de investigação do 
cotidiano educacional e da prática docente (GOODSON, 2004) tendo em vista que esta tem 
contribuído enquanto importante instrumento de coleta de dados na formação inicial e 
continuada de professores. Assim, utilizaremos das contribuições teóricas de autores, tais 
como: Pimenta e Lima (2010), Tardif e Lessard (2008) e Callai (2003) para analisar as falas 
dos estagiários na perspectiva de ressignificar o estágio supervisionado em Geografia. 
 
Palavras-Chave: Estágio Supervisionado em Geografia; Percepções dos licenciandos; 
Narrativas. 
 

 
LA SUPERVISIÓN EN GEOGRAFÍA: PERCEPCIONES Y NARRATIVA 

DE ESTUDIANTES 
 

RESUMEN 

Se argumenta en este artículo de las percepciones de los estudiantes en Geografía II 
Supervisado por relatos de la producción y aplicación de entrevistas. La posibilidad de 
considerar como una etapa surgió de la necesidad de discutir más profundamente la manera 
como se ha llevado a cabo y las consecuencias de que en el proceso de formación de 
profesores de Geografía. Se utiliza como la aplicación del diseño narrativo de la investigación 
educativa y la práctica cotidiana de enseñanza (Goodson, 2004) teniendo en cuenta que esto 
ha contribuido como un importante instrumento para la recogida de datos sobre la formación 
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inicial y formación continua. Por lo tanto, utilizamos las aportaciones teóricas de autores 
como Pimenta e Lima (2010), Tardif e Lessard (2008) y Callai (2003) para analizar el 
discurso de los alumnos con el fin de replantear el entrenamiento supervisado en la geografía. 
 
Palabras clave: Prácticas supervisadas en Geografía; Percepciones de los estudiantes; 
narrativas. 
 

Introdução 

Neste artigo, analisamos as percepções dos licenciandos acerca do estágio 

supervisionado II em Geografia, assim como as implicações deste na formação docente. 

Assim, a nossa concepção de estágio é de que este representa “o lócus onde a identidade 

profissional do aluno 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” (BURIOLLA, 2009, p.13). 

Para se discutir as percepções dos estagiários em Geografia, valemo-nos das 

narrativas, entrevistas, rodas de conversa e relatórios dos licenciandos produzidos pelos 

mesmos acerca do papel do estágio na formação do docente de Geografia. Os dados são 

oriundos do acompanhamento dos alunos do estágio supervisionado II - composto por duas 

turmas da universidade em que atuamos como docentes. Os depoentes nas suas narrativas são 

apresentados por meio de letras e números que correspondem a sua condição e ordem de fala 

(Estagiário – E1), conforme organização dos dados. Ao todo, foram 39 participantes que serão 

identificados como E13, de acordo com o número de ordem atribuído a cada um dos sujeitos 

participantes. 

No contexto das metodologias de investigação, destaca-se que as narrativas não 

servem apenas para relatar o que está posto, mas também para possibilitar novas alternativas, 

confirmando a sua extraordinária importância nos estudos e pesquisas educacionais. Nesse 

sentido, pode-se dizer que o uso de narrativas tanto serve para explicar a identidade docente, 

como deve ser incorporada nos cursos de formação inicial de docentes como forma de 

construção desta identidade (GOODSON, 2004). 

Esta aproximação resultou em alguns questionamentos acerca do estágio 

supervisionado enquanto etapa essencial na formação do docente de Geografia, em que se 

pode indagar: quais as implicações do estágio na formação inicial do docente de geografia? 

Como os alunos do Estágio supervisionado II concebem o estágio no processo de sua 

formação docente? Qual a importância do contato com a gestão escolar e os professores no 
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estágio para a formação do professor de Geografia? Quais as impressões positivas e negativas 

que os alunos estagiários tiveram das aulas de Geografia observadas no período do estágio? 

Em que as opiniões dos licenciandos sobre o estágio pode contribuir para a formação 

profissional? 

Estas são algumas das questões que permeiam as nossas inquietações sobre o estágio 

supervisionado em Geografia e que se desvelam nas narrativas e entrevistas dos licenciandos 

em Geografia.  

Percepções dos licenciandos de Geografia acerca do estágio supervisionado II 

O estágio supervisionado em Geografia, em várias instituições, tem sido motivo de 

discussões por diversos autores que se preocupam com a complexidade da questão em foco e 

as possíveis consequencias relacionadas diretamente à educação. Um dos motivos para tais 

reflexões refere-se ao fato de que o estágio em algumas instituições não tem correspondido a 

uma formação docente que contemple, mais amplamente, os desafios contemporâneos.  

Em outros termos, isto significa que precisamos redimensionar o modo como vem 

sendo encaminhado o estágio em algumas instituições e repensar esta prática. Este quadro está 

inteiramente reproduzido pelo modo como o estágio supervisionado é conjecturado pelos 

sujeitos que fazem parte dele, propiciando algumas vezes o desenvolvimento de uma rede de 

lacunas, as quais comprometem a formação do docente de Geografia.  

É na expectativa de apreender as percepções dos licenciandos acerca do estágio 

supervisionado II, que destacaremos as falas explicitadas na narrativa de número dois, 

aplicada antes destes realizarem a sua primeira visita no ambiente escolar. De acordo com as 

respostas dos entrevistados, apontamos para efeito de debate três aspectos, a saber: 1) O 

estágio como possibilidade de inserir-se na realidade escolar; 2) O estágio enquanto momento 

de aquisição de conhecimento e de colocar a teoria em prática; e ainda, 3) O estágio como 

uma oportunidade de reflexão acerca da escolha da profissão docente. 

No que diz respeito ao primeiro aspecto, temos o momento de inserção dos 

estagiários no ambiente escolar, os quais destacaram em suas narrativas entre outros aspectos, 

o cotidiano do professor na escola e uma preocupação acerca da construção de um “modelo 

metodológico” de comportamento que estes apresentarão enquanto docentes, além da ênfase 

ao início de um processo de preparação e adaptação dos mesmos sob uma visão que os 

caracterize como futuros docentes. Percebem-se pelas entrevistas, as diferentes concepções a 

seguir, a respeito do estágio: 

 



O estágio na escola é muito importante para o graduando em licenciatura, 
pois é a partir desta vivência que nós vamos nos adaptando à realidade da 
escola enquanto futuros professores. Nesta etapa do curso aqueles que estão 
na licenciatura passam a conhecer a realidade dos professores na escola, para 
que o aluno vá se adaptando a ela, pois esta vivência é totalmente diferente 
da realidade vivida na universidade (E6). 

 

Conforme os depoimentos dos alunos estagiários acima estes vislumbram o estágio 

como uma possibilidade de contato direto com o futuro local de trabalho, observando-se uma 

postura diferenciada e o comportamento do docente de Geografia em sala de aula como 

aspectos importantíssimos da experiência dos entrevistados. Sobre isto, Pimenta e Lima 

(2010) confirmam a finalidade do estágio em aproximar o estagiário à realidade o qual atuará 

enquanto professor, mas nos faz uma alerta, enfatizando que  

 

a aproximação à realidade só tem sentido quando tem conotação de 
envolvimento, de intencionalidade, pois a maioria dos estágios 
burocratizados, carregados de fichas de observação, é míope, o que aponta 
para a necessidade de um aprofundamento conceitual do estágio e das 
atividades que nele se realizam (p.45). 

 

Em relação ao segundo aspecto observado, salientamos a relevância do estagiário 

observar a atuação do professor, adquirindo conhecimentos necessários para ministrar as aulas 

na escola. No entanto, nos preocupamos com o fato destes enfatizarem a aplicação das teorias 

adquiridas na universidade na escola, ou seja, na prática, confirmando mais uma vez a 

dicotomia teoria/prática bastante enraizada na concepção dos estagiários. Desta maneira, as 

falas a seguir denotam que: 

 

O estágio é um momento importante para o futuro professor, visto que é um 
ensaio para nós do que é a profissão professor, ele será para a maioria de nós 
o primeiro contato com a sala de aula, sendo agora a gente o responsável 
pelo ensino. O estágio servirá para apontar os pontos positivos e negativos 
da nossa postura enquanto professor será colocado em prática toda a teoria 
pedagógica aprendida na universidade. Além do mais é uma oportunidade 
para o aluno repensar sobre a sua escolha (E11). 

 

De acordo com a fala de E11 o estágio é visto como uma possibilidade ímpar para 

observarem como se dá o ensino da Geografia na prática e como estes deve ou não ministrar 

suas aulas enquanto futuros docentes. Nestes termos, Pimenta e Lima (2010, p.43) reforça 

esta idéia ao afirmar que o estágio nos cursos de formação de professores possibilita: “que os 

futuros docentes compreendam a complexidade das práticas institucionais e das ações aí 



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

e seu futuro como docentes. 

Quanto ao terceiro aspecto, os estagiários associaram o estágio a um momento de 

reflexão e decisão sobre a escolha da profissão, o qual é visto como período decisivo para se 

perceber ou não enquanto professor e ainda construir, ou não, a sua identidade docente. De 

modo que é pertinente demonstrar através dos recortes das narrativas que: 

 

O estágio é uma oportunidade para refletirmos sobre a profissão que 
decidimos seguir, pois é o momento de vivenciarmos o que aprendemos e o 
que vamos fazer com este conhecimento e toda a preparação que tivemos na 
universidade. O estágio pode também apresentar situações que pode frustrar 
algumas expectativas e entusiasmos da gente, e toda aquela ânsia por 
mudança, porém se isso acontecer não podemos deixar que alguns freios que 
nos são impostos, nos impeçam de realizar tudo aquilo pelo qual estamos nos 
preparando na universidade (E20). 

 

Seguindo nesta direção, destacamos a narrativa de número três na qual, os alunos 

estagiários falam sobre o contato com a gestão da escola e, sobre a entrevista realizada com os 

professores durante a visita a escola. Neste contexto iniciamos com o diálogo estabelecido 

com a gestão escolar, a qual se divide a princípio entre aqueles estagiários que foram bem 

recebidos e os demais que não foram bem recepcionados junto ao ambiente escolar. O que 

podemos constatar pelos depoimentos a seguir: 

 

A conversa com a Gestão Escolar foi muito interessante, a coordenadora e a 
diretora da escola me recebeu super bem, falou dos pontos positivos e 
negativos vivenciados na educação. Falou da importância do estágio na 
escola, que é muito bom receber o estagiário, porque está dando 
oportunidade para o futuro professor conhecer um pouco da realidade do que 
é uma sala de aula, e que todas as escolas deveriam fazer o mesmo. Falou 
também que o ambiente escolar é muito variado na questão social e cultural, 
e nós professores temos que saber trabalhar com pessoas assim. Portanto, 
conversar com a gestão para mim foi muito importante, construtivo e 
gratificante (E5). 

 

É necessária uma maior atenção nestes relatos, para perceber que os comentários dos 

estagiários acerca da gestão da escola, nos permitem identificar pontos positivos como a 

receptividade, o fato dos gestores terem respondido a todas as perguntas com atenção e o 

modo como salientaram a importância do estágio para as escolas.  

Ademais, devemos salientar que, na fala de E5 compreende-se a escola enquanto 

ambiente complexo, muito variado socialmente e culturalmente, no qual os professores devem 

aprender a lidar com isso, de modo que não haja processos discriminatórios e/ou seletivos na 



escola. A esse respeito, Tardif e Lessard (2008) chamam a atenção para um dilema central na 

profissão de professor, no qual a 

 

Equidade do tratamento que os professores devem garantir a todos os alunos, 
apesar de suas diferenças individuais, sociais e culturais. Esse dilema é a 
conseqüência permanente e inevitável de um trabalho dirigido a uma 
coletividade, mas que, para ser eficaz, deve dizer respeito aos indivíduos e 
considerar suas diferenças para fazê-los progredirem. A fala do professor aos 
alunos de outras culturas, os alunos de contextos desfavorecidos, os alunos 
lentos ou em dificuldades, reflete esse dilema crucial: como conciliar o 
ensino a um grupo com as diferenças dos indivíduos que o compõem? Não 
existe solução lógica ou natural a esse dilema; pelo contrário, trata-se, 
achamos, de um problema logicamente insolúvel, mas que todo professor 
resolve à sua maneira concretamente, optando por algumas práticas 
pedagógicas que favorecem um ou outro dos termos presentes (p.161). 

 

Contudo, existem alguns estagiários que relataram não terem sido recepcionados 

adequada e positivamente nas escolas, relatando em seus discursos os constrangimentos 

vivenciados pelos mesmos, sentindo-se decepcionados com a postura da gestão da escola e 

ainda pela desvalorização da mesma para com eles. Isso se constata também, a seguir: 

 

Fiquei decepcionada com a desvalorização da gestão da escola pelos 
estagiários, a gestão da escola não demonstrou nenhum interesse em 
conversar comigo, não respondia as minhas perguntas corretamente, se 
negando a me passar algumas informações acerca da estrutura da escola, e 
algumas respostas eram muito confusas. Então resolvi conversar com um 
rapaz que trabalhava somente alguns meses na secretaria da escola, mas que 
me atendeu muito bem tirando as minhas dúvidas (E4). 

 

O depoimento de E4 destaca notadamente a falta de atenção e da gestão da escola em 

conversar com os estagiários, fazendo com que estes se sintam desvalorizados e desmotivados 

já no inicio do estágio. 

De outro modo, em relação à entrevista realizada com os professores, os alunos 

estagiários explanaram suas opiniões em cinco momentos diferenciados, enfocando: 1) O 

descaso com o ensino de Geografia tendo em vista a presença de professores de outras áreas 

que ministram esta disciplina na escola; 2) O contato com professores atenciosos, 

comprometidos com o ensino e os quais valorizam o estágio; 3) A desmotivação pela 

profissão professor, os quais responsabilizam a universidade pela mesma; 4) A comparação 

entre os professores desestimulados versus os motivados e interessados; e por fim, 5) A 

concepção negativa da educação tanto do professor entrevistado quanto da própria aluna 

estagiária. 



No primeiro momento evidenciamos os entraves para a realização das entrevistas 

com os professores, tendo em vista a permanência de um número considerável de professores 

que ministram a disciplina de Geografia serem formados em outras áreas do conhecimento, o 

que é constatado na fala a seguir: 

 

Enfrentei vários problemas para realizar a entrevista com os professores. A 
primeira foi durante a escolha do professor, pois quase todos os professores 
da escola que ministram a disciplina de Geografia são formados em História, 
restando apenas um que é formado em geografia, mas que sempre estava 
ausente da escola. A saída encontrada foi visitar outra escola, na qual o 
professor me recebeu muito bem (E10). 

 

No segundo momento, ressaltamos que a realização das entrevistas permitiu o 

contato com professores atenciosos e comprometidos com o ensino, os quais demonstraram 

valorizar a parceria universidade/escola no estágio, deixando os estagiários bem à vontade.  

 

A entrevista foi bastante interessante, pois é muito bom conversar sobre 
situações pertinentes ao meu futuro profissional. Através desta entrevista 
pude perceber que muitas das minhas concepções a respeito da profissão 
docente convergem com o que o professor relatou e principalmente para me 
preparar em respeito a alguns pontos aos quais ele teve dificuldade em lidar 
no inicio da carreira. Enfim foi uma experiência muito proveitosa para mim 
e acredito que até mesmo para que ele possa refletir sobre o seu trabalho 
(E3). 

 

Em um terceiro momento, elucidamos a desmotivação dos professores de Geografia 

pela profissão docente, os quais responsabilizam principalmente a formação inicial dos 

mesmos por esta realidade. Acrescentando-se ainda as dificuldades vivenciadas por eles no 

cotidiano da escola, denotaram que: 

 

Durante a entrevista o professor demonstrou desmotivação em relação a 
“clientela”, pois é como ele chama os alunos. Segundo o docente os alunos 
não tem interesse pela disciplina, expõe sua dificuldade em repassar os 
conteúdos e confessa que muitas vezes ministra conteúdos de níveis mais 
baixos, isso porque os alunos tem muita dificuldade. No final da entrevista 
ele me revelou que se durante a sua formação tivesse tido mais disciplina 
voltada para a prática de ensino talvez tivesse evitado grandes dificuldades 
pelos quais passou. E acrescentou que pretende fazer uma pós-graduação 
para melhorar o seu salário (E25). 

 

Analisando os relatos acima, percebemos no discurso de E25 uma contradição no 

pensamento do professor, pois ao mesmo tempo em que este responsabiliza o número 

reduzido de disciplinas didático-pedagógicas na sua formação inicial pelas dificuldades 



vivenciadas no cotidiano da escola, este pretende realizar pós-graduação com o intuito de 

aumentar o salário, não demonstrando que a principal intenção seria a vontade de qualificar-

se, pelo contrário, visando tão somente o âmbito financeiro.  

No quarto momento salientamos a observação de E6 que constatou uma comparação 

entre docentes desestimulados versus docentes motivados e interessados, associando estas 

características com as dificuldades maiores e/ou menores vivenciadas pelos mesmos, como se 

observa na fala a seguir: 

 

Esta etapa do estágio foi bem tranqüila, pois os professores me receberam 
super bem. Com esta visita pude perceber um pouco da realidade do 
professor, no qual percebi que aqueles professores que tem mais dificuldades 
(transporte) são os mais desestimulados, desmotivando aqueles que 
pretendem seguir esta profissão. Já os professores que residem nas 
proximidades da escola ou que possuem recursos que facilitem sua ida a 
escola, os professores são mais motivados e interessados na vivencia escolar 
(E6). 

 

O discurso exposto por E6 demonstra entraves vivenciados pela maioria dos 

professores, pautados no percurso casa-trabalho, o qual é dificultado, inclusive, pela distância 

entre ambos e as péssimas condições de infra-estrutura viária do nosso país, as dificuldades 

encontradas pelos meios de transporte público e a carência de meios para aquisição de um 

transporte particular de qualidade. 

Esta situação coaduna-se com a reflexão sobre a carga horária dos professores no 

Brasil apresentadas pela pesquisa realizada por Tardif e Lessard (2008, p.120), os quais 

afirmam que “por causa desses contratos de meio período, diversos professores brasileiros 

precisam ensinar ao menos em dois estabelecimentos escolares para obter um salário 

minimamente decente”. Deste modo, no contexto do ensino de Geografia, a situação agrava-

se ainda mais, devido à baixa carga horária desta disciplina nas escolas, obrigando os 

professores de Geografia a se deslocarem entre diferentes escolas, muitas vezes no mesmo 

turno, o que culmina em desgaste intenso e contratempos cansativos.  

Por fim, no quinto momento destacamos as concepções negativas acerca da educação 

tanto do professor da escola que fora egresso da universidade em foco, quanto dos próprios 

discentes do estágio supervisionado II, revelando os enormes desafios a serem superados no 

âmbito escolar. Podemos notar ainda, nas falas, que: 

 

A professora começou a entrevista falando de suas experiências, explicando 
os altos e baixos da profissão, porém de forma contagiante, sempre com 
expectativas de mudanças, com entusiasmo, o que possivelmente não 



acontecerá. Um ponto sempre relatado pela mesma foi a expectativa posta 
nos estagiários, pois em sua fala “os estagiários representam renovação e 
inovação”. São comentários como estes que nos fazem tirar do primeiro 
lugar os problemas da escola, que são visíveis, e começar a pensar nas 
mudanças para a escola (E20). 

 

Conforme a narrativa de E20 percebe-se o entusiasmo da professora na possibilidade 

de mudança na escola, entretanto, para que isso ocorra é preciso acreditar na educação, para 

posteriormente podermos atuar enquanto docentes conscientes de nosso papel. 

No que se refere às narrativas sobre as impressões positivas e negativas acerca da 

aula de Geografia observada na escola durante o estágio supervisionado II temos as 

observações de que: 

 

As minhas impressões em suma foram boas, mas essa observação da aula de 
geografia me fez refletir sobre o que eu poderia acrescentar para otimizar e 
dinamizar a aula, me dando assim, um certo entusiasmo em buscar 
metodologias para quando iniciar-me na profissão. Dentre os pontos 
positivos posso citar a proximidade do professor com os alunos, o que 
permite certa liberdade e uma participação relevante dos alunos. Além disso, 
achei muito pertinente a metodologia utilizada pelo professor, mesmo se 
tratando de uma aula puramente expositiva, o professor a fez muito bem, 
através de sua explicação clara e de esquemas de tópicos esboçados no 
quadro branco. A aula fluiu muito bem e por isso não tenho pontos negativos 
importantes para apontar (E3). 

 

A narrativa acima aponta aspectos positivos da aula de Geografia, no qual E3 

evidenciou o interesse da mesma em buscar metodologias e recursos didáticos para utilizar 

em sala de aula quando esta tornar-se professora, ou seja, a mesma foi instigada a interessar-

se mais em seus estudos e, na qualificação profissional que esta pode lhe proporcionar. 

Ademais a observação que a estagiária fez em relação a aula expositiva também é interessante 

e merece atenção. 

Acerca desta idéia, salientamos a impressão de alguns licenciandos e/ou docentes 

tem de que, em toda aula expositiva e/ou chamada de tradicional não ocorre o processo de 

ensino-aprendizagem, sendo ruim para a imagem do professor ser intitulado como tal. 

Dialogando com Kaercher (2004, p.337) sobre este entendimento, o mesmo faz uma alerta de 

que “O professor parece ter confundido o medo de ser tradicional com uma espécie de 

omissão em conduzir o processo pedagógico. Parece que ele, como os alunos, está apagado! 

Há o risco de apagamento do professor”, ou seja, o receio dos docentes em serem 

denominados de professores tradicionais, acabaram por propiciar a construção de “professores 



críticos”, porém apagados na sua função de intermediador no processo de construção do 

conhecimento geográfico, o que determina implicações negativas no ensino de Geografia. 

Quanto às impressões negativas da aula de Geografia observadas no período do 

estágio, o entrevistado salienta a persistência dos professores de Geografia em utilizarem o 

livro didático como o único instrumento metodológico e o mau comportamento dos alunos em 

sala de aula. 

 

A aula ministrada pelo professor teve um inicio tranquilo, o professor possui 
certa autonomia e liderança, porém com o transcorrer da aula, os alunos 
começaram a conversar. O professor fez uma sinopse da aula anterior e 
iniciou um novo assunto do livro didático, e aí os alunos começaram a ficar 
dispersos, começou uma confusão e o professor levou dois alunos para a 
coordenação. Quando o professor voltou, os alunos estavam dispersos e uma 
bagunça total. Foi aí que um aluno que estava sentado ao meu lado me 
surpreendeu dizendo que “os alunos aqui são muito bagunceiros e não 
querem aprender nada, mais eu quero”, demonstrando a posição de um aluno 
bem centrado e disciplinado. Aí o professor continuou dando aula e os 
alunos se aquietaram mais um pouco (E8). 

 

O relato de E8 destaca a falta de comportamento dos alunos, o que segundo Tardif e 

Lessard (2008, p.154-155) este problema de indisciplina dos alunos em sala de aula ocasiona 

um confronto entre professor/aluno, o qual causa: “certa deterioração e uma tensão nervosa, 

que levam, às vezes, ao esgotamento profissional, e mesmo a dúvida sobre a capacidade de 

continuar a exercer essa profissão”. Em adição a esta realidade, os estagiários a seguir 

denotam que: 

 

A aula de Geografia foi boa e a professora aproveitou o assunto e trouxe 
para a atualidade, dando exemplos. Percebi que os alunos tem um carinho 
muito grande por ela, se sentindo a vontade para participarem da aula, 
perguntando e acrescentando sobre o que eles viram na televisão. A 
dificuldade que percebi é a falta de recursos didáticos, inclusive a professora 
foi buscar um mapa e não encontrou, o que a deixou muito intrigada (E11). 

 

O discurso de E11 destaca a falta de recursos didáticos na escola, até mesmo o mapa, 

instrumento essencial no ensino da Geografia. Assim, Callai (2003, p.92) enfatiza que “a 

capacidade de o aluno fazer a representação de um determinado espaço significa muito mais 

do que aprender Geografia, sendo um exercício que favorecerá a construção do conhecimento 

e o desenvolvimento da criatividade”, afirmando assim, a importância de utilizarmos uma 

cartografia dinâmica e viva, no intuito de facilitar a as representações dos alunos.  



Ademais os estagiários salientaram a importância de se discutir a Geografia na sala 

de aula a partir do cotidiano do aluno, no entanto, tem a noção de que é preciso ter 

conhecimentos suficientes e compreensão do cotidiano destes alunos, para realizar uma 

abordagem de maneira adequada. Porém, tendo em vista que estes associam em suas falas o 

ensino de Geografia apenas com o ensino de atualidade, confundindo a Geografia com a 

simples relação de fatos que ocorrem na contemporaneidade.  

A respeito disso, Castellar (2010, p.46) ressalta que, para compreender a Geografia 

do cotidiano do aluno é necessário reconhecer diversos fenômenos e objetos os quais existem 

no espaço geográfico onde este vive, mas para isto “torna-se básico saber manejar os 

conceitos, saber a que eles se referem e que conduta teórica expressam”, pois, caso contrário a 

Geografia se reduz a meros acontecimentos diários.  

Dando sequencia, salientamos as narrativas a seguir, as quais apontam para a 

contribuição do estágio supervisionado II na formação docente dos alunos estagiários, onde, 

segundo eles, os subsídios consistem em: 

 

Este estágio me proporcionou maior envolvimento no que diz respeito a 
postura, como se deve planejar aulas, como a relação entre professor e 
coordenação é complicada. O professor tem que estar disposto a criar meios, 
metodologias, para tornar sua aula interessante. O estágio me mostrou que 
mesmo tendo alunos desinteressados na turma, existem alunos que querem 
aprender, então é com esse aluno que o professor vai manter sua alegria no 
dia-a-dia escolar, pois deve ser prazeroso encontrar aquele aluno que 
prestava atenção na aula, estudou e conseguiu chegar a onde almejou (E6). 

 

A narrativa de E6 confirma a importancia do estágio supervisionado II em sua 

formação através da inserção destes alunos estagiários no ambiente escolar, buscando 

conhecer seus próprios limites e acreditar que são capazes de contribuir para a melhoria do 

ensino de Geografia. Não obstante, alguns alunos estagiários aproveitaram este momento para 

tecer críticas ao estágio supervisionado I, o qual havia sido realizado no semestre anterior a 

esta pesquisa.  

Torna-se importante salientar que a nossa intenção em ressaltar tais críticas, faz parte 

de nossa investigação no intuito de que é a partir das deficiências que poderemos buscar 

alternativas de outra direção na possibilidade de um significativo estágio em Geografia. 

Sendo assim, ainda podemos observar que: 

 

Falar de contribuição do estágio supervisionado só será possível a partir do 
estágio II, pois o estágio I foi uma verdadeira negação, não aprendemos 
nada. Tudo o que aprendi sobre o estágio e a sua importância aconteceu 



agora durante o estágio II. O estágio na escola foi de fundamental 
importância na minha formação, pois pude sentir na pele como é está em 
uma turma de alunos desinteressados. Assim acredito que o estágio poderá 
me ajudar para que eu possa ser capaz de ajudar os alunos a conhecer melhor 
a ciência geográfica, pois de uma coisa eu tenho certeza, eu não vou ser 
capaz de mudar o mundo, mas posso ajudar alguém a fazer a diferença, 
assim como fizeram comigo (E7).  

 

O depoimento de E7 denota sérias críticas à realização do estágio supervisionado I, 

as quais devem ser vistas enquanto pontos de partida para a necessidade de uma melhor 

organização e sistematização do estágio na referida instituição, contribuindo construtivamente 

para a transformação da problemática existente e também para a afirmação das características 

positivas salientadas pelos entrevistados.  

De outro modo, é de observar que estes estagiários qualificaram o estágio 

supervisionado II, demonstrando que a referida instituição começa a passar por um processo 

de mudança, o que tem sido constatado através da realização de concursos na área do ensino 

de Geografia, contratando deste modo, professores comprometidos com a formação docente e, 

por conseguinte preocupados com a melhoria do ensino de Geografia e a formação docente. 

Finalizando as narrativas dos alunos do estágio supervisionado II, podemos observar a partir 

dos relatos que: 

 

A possibilidade de estar diante do futuro que nos espera nos leva a refletir 
sobre diversos fatos tais como: a escolha da profissão, desafios que teremos 
com esta escolha como conviver com a realidade de ser um professor. O 
estágio nos traz um pouco disso sendo muitas vezes a possibilidade de 
desmistificar “o bicho de sete cabeças” que muitas vezes colocamos a 
escola, como foi o meu caso. Tive a chance de lutar contra a timidez que me 
rodeava, vivenciar um pouco das realidades que muitas vezes apareciam 
favoráveis ou desfavoráveis em meio a tudo aquilo que imaginava que seria 
um ambiente escolar. Percebi então que, o ambiente escolar não se restringe 
a apenas a professores e alunos, a escola é um ambiente complexo, 
constituído por diferentes traços e características, pois, a escola é formada 
por diferentes pessoas, e por diretrizes complexas que precisam ser mais 
bem compreendidas por todos aqueles que a formam. De fato, o estágio 
contribuiu bastante para a minha formação, pois o contato com a realidade 
fez florescer em mim um sentimento de escolha certa e o temor que antes 
apresentava só de pensar na possibilidade de enfrentar uma sala de aula está 
aos poucos sendo quebrado (E20). 

 

O discurso de E20 demonstra que o estágio supervisionado II contribuiu para o 

processo de superação da timidez e medo que os estagiários tem de enfrentar uma sala de 

aula, possibilitando conhecer o que compreende o ambiente escolar e o funcionamento da 



mesma e, principalmente desenvolver o sentimento de pertencimento de uma profissão, 

nascendo aí a identidade docente destes futuros professores de Geografia. 

No que concerne à entrevista coletiva realizada com os alunos do estágio 

supervisionado II, iniciamos a mesma indagando sobre como foi a inserção dos alunos 

estagiários na escola, bem como, se haviam gostado ou não desta experiência, ao que 

responderam da seguinte maneira: 

 

A inserção na escola foi de fundamental importância para a minha formação, 
pois foi a partir dela que comecei a me ver como professora, principalmente 
quando entrei na sala de aula para aplicar o questionário e os alunos me 
perguntaram se eu era professora. Eu gostei muito desta experiência, pois a 
mesma influenciou muito na minha vida acerca da profissão que escolhi 
(E22). 

 

Percebemos nos depoimentos acima que o ingresso destes estagiários na escola foi 

extremamente importante conforme os relatos, tendo em vista que este momento mostrou-se 

significativo, sendo descrito como um período “de fundamental importância”. Estes 

elementos favorecedores dizem respeito ao fato de tê-los aproximado do futuro ambiente de 

trabalho, adquirindo conhecimentos a respeito da realidade escolar e acima de tudo, uma 

oportunidade que lhes permitiu enfrentar os receios que alguns tem de enfrentar a sala de aula.  

Destacamos ainda, alguns discursos que se diferenciam através das falas dos 

estagiários ao elencar a importância do contato com a escola, tais como: conhecer as reais 

dificuldades da escola e refletir acerca da profissão docente; ajudar os alunos a desenvolverem 

atitudes como autonomia e humildade; compreender o funcionamento administrativo da 

escola e; conhecer as atividades escolares construindo conhecimentos para evitar possíveis 

erros na docência. Estes são alguns dos aspectos salientados nas entrevistas a seguir: 

 

Foi muito proveitoso sim e será muito útil para a minha formação docente. 
Para mim foi muito interessante observar a forma como o professor de 
Geografia atua na sala de aula, bem como o ambiente escolar. Esse contato 
possibilitou ainda ter uma visão das dificuldades vividas pelo professor, as 
quais me ajudaram bastante a refletir sobre o exercício da profissão docente 
(E17). 

 

O relato acima demonstra a importância do estágio para estes licenciandos, se 

configurando como um momento imprescindível para o desenvolvimento das capacidades 

docentes a serem desenvolvidas, no qual Buriolla (2009) chama atenção para que os mesmos 

apreendam-no como:  



 

O lócus propício para o treinamento político-profissional, é também o espaço 
apropriado para o aluno traçar a sua motriz de identidade profissional, por 
ser aí que ele desenvolve a sua aprendizagem, a sua responsabilidade, o seu 
compromisso e demais atitudes e habilidades profissionais (p. 24-25). 

 

Em sequência as entrevistas, os estagiários elencaram as dificuldades, surpresas, 

angústias e alegrias que vivenciaram no contato direto com a escola, os quais serão 

destacados em quatro momentos diferenciados. Nesta perspectiva, iniciamos com as 

dificuldades evidenciadas pelos mesmos: 

 

A principal dificuldade que tive foi o primeiro contato em sala, onde me 
deparei com uma sala cheia de alunos que pareciam não querer nada, a 
principio fiquei desmotivada, mas tive o apoio da professora que me 
entusiasmou e aos poucos fui entendendo que na profissão temos que passar 
por diversos momentos (E20). 

 

No relato de E20 destacam-se a falta de interesse dos alunos e a desvalorização do 

professor enquanto dificuldades vivenciadas, as quais fazem parte de um processo de 

decadência do ensino. Sobre isto, Tardif e Lessard (2008, p.142) salienta que “a relação dos 

professores com os alunos revela-se complexa, variada e comportam tensões, dilemas 

importantes; é ainda determinada por fatores ambientais (pobreza, violência, etc)”.  

Analisando as implicações do estágio supervisionado II, questionamos os alunos 

participantes do mesmo sobre a relevância dos percalços do estágio em relação à 

desmotivação para uma futura atuação na área docente, pois, observou-se nos relatos que esta 

relação era real e comprometia o entusiasmo dos licenciandos quanto às expectativas sobre a 

atuação docente. Assim sendo, nos direcionamos as respostas dos mesmos, os quais se 

dividem em motivados, desmotivados e ao mesmo tempo as duas posições. Assim, 

destacamos o relato dos que se sentiam ao mesmo tempo motivado e desmotivado, a saber: 

 

As duas coisas. Me motivou por eu querer muito lidar com pessoas e me 
realizar estando a frente da sala de aula expressando meus conhecimentos e 
tentando passar para os alunos. Me desmotivou por ter tido a concretização 
de que a realidade da sala de aula é muito perversa, devido a desmotivação 
dos alunos, a banalização da educação, a falta de respeito do professor. Me 
entristece, pois tanto que o professor tem que ter conhecimento para seguir 
nesta profissão (E12). 

 

Por fim, a fala acima expressa aspectos que ilustram fatores motivadores e 

desmotivadores, os quais desvelam a realidade complexa que o estagiário irá enfrentar no 



período do estágio, e que devemos prepará-lo para que os mesmos não os assustem e/ou os 

façam desistir da profissão professor, mas pelo contrário, que estes se engajem na luta em prol 

da melhoria do ensino de Geografia e da qualidade da educação em geral. 

Considerações Finais 

As narrativas dos licenciandos destacam as implicações positivas e negativas do 

estágio, os quais salientam enquanto aspectos negativos: terem sido mal recepcionados nas 

escolas pela gestão; a desvalorização da disciplina de Geografia; e as concepções negativas 

dos próprios professores acerca da educação e da profissão docente. Quanto aos positivos, 

estes destacaram que o estágio contribuiu para o inicio do processo de superação da timidez e 

do medo que os estagiários tem de enfrentar uma sala de aula; possibilitou conhecerem o que 

compreende o ambiente escolar; desenvolveu o sentimento de pertencimento de uma 

profissão, nascendo aí, a identidade docente destes futuros professores de Geografia.  

Nestes termos, conhecer as percepções que os licenciandos tem sobre o estágio 

supervisionado em Geografia foi de extrema importância para apreendermos as reais 

condições em que está sendo efetivado o mesmo, e a partir daí, podermos propor um 

redimensionamento para o estágio, visando que este se realize em uma extensão de 

ensino/aprendizagem significativa para o estagiário. 

Para finalizar, acreditamos que, como professora e orientadora de estágios a realização 

deste estudo, nos possibilitará refletir cada vez mais sobre a importância e as implicações do 

estágio supervisionado no intuito de buscarmos alternativas visando que este contribua de 

forma significativa na construção da identidade docente do licenciando de Geografia.  
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