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Resumo
 
Este trabalho apresenta uma análise sobre a importância do estágio supervisionado na formação de professores, a
partir das vivências de docentes e discentes integrantes do Curso de Licenciatura em Geografia do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus Salvador. A proposta foi articulada no bojo das disciplinas
Estágio Supervisionado I, II e III, integrantes do currículo do citado Curso, com o objetivo de implementar um projeto que
pudesse favorecer uma relação de parceria entre o ambiente acadêmico e a escola básica, contribuindo para a troca de
experiências e o enriquecimento da formação dos licenciandos, professores em formação. Busca-se passar da visão de
estágio como mero componente curricular para consolidar-se enquanto espaço de vivência, análise e campo formativo.
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Abstract
This work presents an analysis about the importance of teaching pratice on teacher’s formation, from the experiences of
teachers and students at Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus Salvador, on
the graduating course of Geography Licentiate’s Degree (Licenciatura – 4 years of study). The proposal was articulated
through the scope of the disciplines Teaching Pratice I, II and III, parts of the graduating course, with the purpose of
create a project that may facilitate a partnership relation between the academic environment and the school, contributing
for the experience exchange and the enrichment of licentiate’s formation, undergradute teachers. This work pursuits to
leave the vision of teaching pratice as just a one more curriculum’s item to consolidate the understanding as a place of
experience, analysis and formation field.
Key-words: Teaching Pratice, Teacher’s Formation, Geography.  
 

1. Estágio Supervisionado e formação de professores: uma relação necessária
 
            Este trabalho apresenta as reflexões da experiência do estágio supervisionado do Curso de Licenciatura em
Geografia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus Salvador. A equipe docente
responsável por tal processo tem ciência da responsabilidade no tocante à formação docente, então defende o estágio
supervisionado enquanto espaço de vivência e campo formativo para os futuros professores, ultrapassando, portanto, o
caráter puramente didático, ainda comum em cursos de licenciatura. Tal contexto foi avaliado recentemente por uma
equipe representante do MEC, em função do processo de Reconhecimento do Curso, sendo considerado como
promissor o que incentiva a retroalimentação do trabalho e sua divulgação.
            A metodologia utilizada seguiu algumas etapas relevantes, a saber: levantamento bibliográfico;
acompanhamento in loco; planejamento, realização, avaliação e reelaboração da proposta dos estágios a partir da
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contribuição dos participantes do processo. Passini (2007); Pimenta e Lima (2011); Cavalcanti (2012) são referenciais
importantes para a temática e respaldam a análise do trabalho.
            O contexto atual da sociedade e sua dinamicidade/complexidade trazem inúmeros desafios à profissão docente,
por isso é essencial pensar e investir na formação de professores.   Lima (2012) quando trata da condução da ação
educativa faz referência à necessidade de estabelecer uma reflexão frente ao mundo globalizado. Veiga (2009, p.25)
pontua que a formação de professores, “implica compreender a importância do papel da docência, propiciando uma
profundidade científico-pedagógica que os capacite a enfrentar questões fundamentais da escola como instituição
social, uma prática social que pressupõe as ideias de formação, reflexão e crítica”.
            Almeida (2008) ao tratar sobre a formação docente traz como aspectos preocupantes a justaposição dos
conhecimentos específicos aos conhecimentos pedagógicos, além da desvinculação existente entre as disciplinas
pedagógicas e as atividades de estágio em cursos de licenciatura, o que interfere na formação qualificada dos
professores.
            Os cursos de licenciatura, em sua maioria, priorizam a teoria ao invés da inter-relação entre a teoria e a prática.
Passini (2007, p.27) menciona que essas “dificuldades de integração já foram reveladas aos licenciandos [..,]”, por
exemplo, através da massificação de conteúdos e priorização dos conteúdos específicos em detrimento dos
pedagógicos. Há que se pensar na importância de uma ação articulada e não mais fragmentada no processo de
formação docente. É fundamental ter acesso ao conhecimento específico, afinal não é possível trabalhar o que não se
sabe. Porém, tão importante quanto saber o conhecimento específico é ter a clareza das questões pedagógicas, para
contextualizar, interdisciplinar e mediar com segurança.
            Callai (2010) ao analisar a realidade da educação e formação docente em Geografia, diz que os estudantes de
cursos superiores passam por uma tensão ao buscarem aprender a fazer, espelhando a preocupação que se tem com a
questão/dimensão técnica. As perspectivas social e pedagógica são muitas vezes esquecidas, o que é um equívoco por
serem fundamentais para a conexão entre as propostas teóricas e metodológicas da Geografia e o alcance da educação
geográfica.
Nesse ínterim, na busca por uma formação docente qualificada e condizente com as demandas da sociedade atual, o
estágio supervisionado enquanto campo de vivência e espaço formativo, alicerçado numa perspectiva colaborativa,
tende a favorecer ao graduando experiências da realidade e seu futuro espaço de trabalho, bem como reflexões sobre a
prática. As atividades corriqueiras e complexas da sala de aula e da escola representam uma oportunidade para a
aprendizagem do futuro professor. Nesta direção, Passini (2007, p. 29) acrescenta que “o estágio supervisionado tem
um papel fundamental na formação do futuro professor”.
A realização de estágios como campo formativo é uma ação desafiadora e requer a atenção para alguns aspectos
fundamentais: a relação teoria-prática, a indissociabilidade entre ação e reflexão, a análise do processo de formação
docente, o planejamento de intervenções criativas e a dimensão de trabalho colaborativo. Assim, pode-se estabelecer
maior proximidade e troca, entre os licenciandos, a equipe pedagógica das instituições-campo (escolas) e os docentes
do Instituto, à luz da pesquisa colaborativa. Cavalcanti (2012, p. 97) traz a importância de uma ação conjunta
(colaborativa) para que seja possível, a partir de novas relações, edificar uma escola mais dinâmica.
Considerando que “há um déficit de práticas na formação e também de reflexão dessas práticas” (Nóvoa, 2007, p. 16),
destaca como aspecto norteador das atividades dos estágios a sistematização de um trabalho sustentado na produção
de conhecimento numa dimensão que priorize a reflexão na ação.
A reflexividade é aqui entendida como algo imanente à ação. De acordo com Libâneo (2012, p. 85) a reflexividade se
insere como um dos elementos de formação profissional dos professores e quase sempre pode ser compreendida como
um processo articulado de ação-reflexão-ação, modelo esse que carrega consigo uma forte tradição na teoria e na ação.
Para Nóvoa (2015, p. 16) “não é a prática que é formadora, mas sim a reflexão sobre a prática. É a capacidade de
refletirmos e analisarmos. A formação dos professores continua hoje muito prisioneira de modelos tradicionais, de
modelos teóricos muito formais, que dão pouca importância a essa prática e à sua reflexão”. Segundo o autor (2015, p.
14) “a formação do professor é, por vezes, excessivamente teórica, outras vezes excessivamente metodológica, mas há
um déficit de práticas, de refletir sobre as práticas, de trabalhar sobre as práticas, de saber como fazer”.
As práticas ao mesmo tempo que mobilizam diversos saberes, sejam eles, “os provenientes da experiência cotidiana, os
da área específica, ou saberes pedagógicos” (Pimenta, 2012), também oportunizam ao professor a construção e/ou
reconstrução de novos saberes, sendo então meios para o aprimoramento do seu saber e fazer profissional.
Nesse contexto, as práticas docentes são enriquecidas quando o professor, ao se assumir como intelectual (Tardif e
Lessard, 2008), portador de uma identidade profissional comprometida com uma atuação social e política efetivas,
exercita um fazer-pensar cotidiano, articulando saberes teóricos e práticos a partir de experiências reflexivas.
É nesse sentido que o professor de Geografia deve, portanto, (re)pensar sobre suas concepções de educação, de
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escola, de prática docente, valorizando a perspectiva crítica de ensino, sendo coerente entre o pensar e o fazer, aliando
os princípios epistemológicos da ciência geográfica ao processo didático-pedagógico do ensino (ALBUQUERQUE E
OLIVEIRA, 2014).
Por isso, urge discutir sobre uma proposta de formação conectada às demandas e questões ora apresentadas. Visando
a constituição de qualidade da profissionalidade docente, a equipe de professores do Curso de Licenciatura em
Geografia do IFBA, que trabalha com as disciplinas de Estágio Supervisionado, vem construindo um modelo de
formação alicerçado na integração entre conhecimentos teóricos e práticos, na prática colaborativa, na valorização de
práticas reflexivas, a fim de contribuir para o desenvolvimento de um fazer docente autônomo, crítico e inovador.
Cavalcanti (2012) pontua a preocupação quanto à qualidade da formação de professores, haja vista que pouco se
discute sobre a realidade que estes encontrarão na educação básica.
Defendendo o contato com a realidade, portanto, a relevância da vivência, SHOKO aborda que (2008, p.46):
o pensamento humano se alimenta e se constrói no contato com o mundo no qual ele exercita a prática, a atividade, o
fazer imerso na realidade com esse mundo. Nesse pensamento produzido, a pessoa se embebe para suas novas
práticas, seus fazeres subsequentes, que também são referências no desenvolvimento dos pensares.
Com base em Passini (2007) pode-se ressaltar também a importância da articulação entre a Escola Básica e a
Universidade, por meio de uma colaboração mútua entre as instituições, com pesquisas em ensino que reflitam sobre o
cotidiano e a prática da escola, no intuito de vislumbrar possibilidades de mudanças.
 
 
2. O Estágio Supervisionado e a experiência do curso de Licenciatura em Geografia do IFBA: delineando e
refletindo a proposta
 
Os estágios são componentes curriculares que oportunizam ricas experiências formativas. Como campo de vivência e
espaços de troca de saberes, os estágios contribuem para que o futuro professor desenvolva um processo de
autoconhecimento fundamental à constituição da autonomia intelectual, profissional e da identidade docente.
Diante do exposto, é que se discute a proposta adotada nos Estágios Supervisionados do Curso de Licenciatura em
Geografia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus Salvador. Proposta esta
que, ao se preocupar com a mediação entre os conhecimentos da Geografia Acadêmica e da Geografia Escolar e ao
buscar a aproximação entre os processos de pensar e praticar o conhecimento, traduz-se como um desafio que vem
sendo trabalhado gradativamente pela equipe docente.
As atividades que compõem os estágios no citado Curso são desenvolvidas em etapas e estão apoiadas na
indissociabilidade entre ação e reflexão, em um processo organizativo, sustentado em ações colaborativas, valorizando
a formação de professores reflexivos e a construção de conhecimentos a partir da relação entre as dimensões técnica,
social e pedagógica do ensino.
Existem instituições que ainda consideram e realizam os estágios como mais uma atividade curricular necessária para a
conclusão do Curso. O anseio de construir uma ação dinâmica, autônoma, crítica, e formadora, junto aos discentes do
referido Curso, fez com que as docentes dos componentes de estágio, buscassem estabelecer contatos e parcerias com
as equipes de escolas do entorno da citada Instituição.
Os estágios no Curso buscam contemplar, de forma articulada, iniciativas voltadas ao tratamento teórico e metodológico
da Geografia escolar. Tais iniciativas são amparadas na inter-relação entre teoria e prática e na dimensão de trabalho
colaborativo que objetiva, sobretudo, trocas de saberes entre os sujeitos participantes do processo.
Dentre as fases que compõem os estágios tem-se a etapa dedicada ao diagnóstico da realidade escolar e as que são
voltadas ao planejamento das atividades didático-pedagógicas e à execução das propostas de intervenção. Em meio a
estas etapas – chave, ocorrem momentos direcionados à leitura e ao aprofundamento teórico. Em todas elas há
espaços para o diálogo e socialização das experiências adquiridas, na perspectiva de condução dos discentes à
reflexão individual e coletiva. Ponto fundamental é a realização de encontros para a escuta de relatos dos discentes.
Estes visam destacar as ações propostas e as que efetivamente foram desenvolvidas pelos discentes em sala de aula
frente às situações-problema identificadas.
O diagnóstico do espaço escolar contempla o levantamento de dados e a observação da organização, da estrutura e do
funcionamento da escola, bem como, a análise do perfil de turma e da prática docente. Foram observadas e
acompanhadas durante a fase de campo as seguintes Escolas estaduais: Escola de Primeiro Grau Getúlio Vargas e
Colégio Estadual Carneiro Ribeiro Filho, situadas, respectivamente, nos bairros do Barbalho e da Soledade, em
Salvador/BA.
Paralelamente ao diagnóstico junto às escolas que ofertam a educação básica nas proximidades do Campus, fez-se um
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levantamento bibliográfico sobre formação de professores, estágio supervisionado e educação geográfica para subsidiar
o planejamento e momentos de estudo com os futuros professores. A pesquisa bibliográfica e estudo foram e são
fundamentais para que os sujeitos instrumentalizem-se para a prática. A cada novo momento, a equipe envolvida
pesquisa e analisa novos materiais para que seja possível retroalimentar a ação com novas ideias referenciais.
A fase de planejamento pretende explorar abordagens teórico-metodológicas no cotidiano da sala de aula, a partir da
problematização de temas que envolvem a elaboração de propostas de trabalho orientadas à definição de objetivos, à
seleção e organização de conteúdos, à eleição de métodos e procedimentos de ensino. Também compõe a fase de
planejamento a proposição de atividades operacionais englobando o uso de técnicas, recursos didáticos e formas de
avaliação da aprendizagem da Geografia.
Assim, para contemplar o tratamento das temáticas, conteúdos são articulados visando a sistematização de
conceitos-chave e sequências didáticas envolvendo um conjunto de ações são pensadas objetivando estratégias
didático-pedagógicas voltadas ao tratamento das referências teóricas e metodológicas da Geografia escolar. Cavalcanti
(2012, p. 92), diz que “o conhecimento da Geografia escolar é o conhecimento construído pelos professores a respeito
dessa matéria e constitui fundamento básico para a formulação de seu trabalho docente”.
O planejamento das intervenções didático-pedagógicas é desenvolvido numa perspectiva de trabalho conjunto que
valoriza a interação entre os discentes, os professores regentes (professores das escolas parceiras), o docente
responsável pela disciplina e demais docentes do curso.
Aspecto importante que baliza o planejamento é o diagnóstico do nível de conhecimento e de aprendizagem dos alunos.
A análise do perfil de turma e da prática docente contribui para que as necessidades sejam identificadas e assim
práticas inovadoras e criativas na escola sejam propostas, visando a construção do conhecimento geográfico em sala
de aula.
A indissociabilidade entre teoria e prática se faz presente em todo o percurso dos Estágios, em todas as etapas e
atividades formativas. Para Ghedin (2015) estágios que tomam por base e assumem como princípio a reflexão na ação
enquadram o conhecimento como parte da ação numa direção de apropriação de teorias que possam oferecer uma
perspectiva de análise e compreensão de contextos históricos, sociais, culturais, éticos, políticos, estéticos, técnicos,
organizacionais e dos próprios sujeitos como profissionais.
Na fase de regência, tem-se que a execução das ações ora planejadas, quando apoiada em processos investigativos,
contribui ainda mais para a formação docente. O desenvolvimento da investigação objetivando soluções para os
problemas a serem enfrentados, sejam estes de âmbito didático-pedagógico, ou relacionados à dimensão interpessoal
ou comportamental dos alunos das escolas, mobiliza um (re)pensar, sustentado em novos trajetos, em novas
possibilidades de ação.
É assim que surgem novas propostas de transformação da escola como espaço de construção da identidade
profissional vinculada à produção do conhecimento com autonomia do professor. Nesse sentido, a ação de investigar
sistemática e metodicamente constitui como necessário recurso reflexivo capaz de interferir na estrutura cognitiva do
professor em formação (GHEDIN, 2015).
A partir de experiências positivas, experiências planejadas e executadas nos Estágios Supervisionados do Curso,
destaca-se a importância de se defender atitudes voltadas à articulação entre o fazer e o pensar, à integração dos
discentes no ambiente escolar com vistas ao desenvolvimento de ações orientadas à reflexão das competências
necessárias as atuais e as futuras práticas profissionais.
 
3. Considerações finais: refletindo sobre a experiência
 
A busca por parcerias pedagógicas para a realização dos estágios nem sempre é tão simples, tendo em vista a forma
como este componente foi e/ou vem sendo tratado corriqueiramente, ou seja, desvinculado muitas vezes da realidade
em que se está inserindo/conhecendo. A rejeição comum de muitos grupos em aceitar estagiários pode ser justificada
pelo receio concreto de que o cotidiano da escola seja mal compreendido e exposto para a comunidade local.
A experiência apresentada favoreceu a constatação de que o estágio supervisionado a partir da perspectiva colaborativa
pode contribuir efetivamente para a profissionalização docente. A realização de parceria entre os ambiente acadêmico e
escolar, a reflexão individual e coletiva, a vivência do ambiente escolar, o planejamento da e para a ação, a pesquisa da
prática docente e realidade da escola, a relação entre teoria e prática foram aspectos alcançados, ainda que com
alguma dificuldade.
O Estágio Supervisionado revela-se, portanto, como significativo componente preparatório para a docência, pois
consiste num rico campo de vivência e espaço formativo. Cabe, portanto, reafirmar a importância de se estabelecer um
esforço permanente sobre o processo de se formar professores capazes de uma ação autônoma, criativa, crítico e

21/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/a_importancia_do_estagio_supervisionado_na_formacao_de_professore.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.4-6,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



reflexiva.
As experiências e reflexões buscaram, em suma, a articulação para colaborar na formação e profissionalização dos
futuros docentes de Geografia, tendo em vista a compreensão das especificidades da área e principalmente a
necessidade de contribuir para o fortalecimento da Geografia escolar.
Neste sentido, a aproximação dos discentes com o cotidiano escolar e com os professores supervisores, através do
estágio, favoreceu a percepção de como a Geografia vem sendo concebida e trabalhada em sala de aula. É
fundamental ter clareza quanto à opção de concepção, teorias, metodologias para realizar uma prática pedagógica
coerente, crítica e dinâmica e só experienciando que os futuros professores poderão fazer suas escolhas.
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