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RESUMO
Este trabalho tenciona relatar a importância do estágio supervisionado para a formação do licenciado em geografia, já
que esse momento representa a interligação entre a teoria e a prática. Para isso foi utilizada como percurso
metodológico a revisão literária e a descrição das experiências vivenciadas com a turma do segundo ano do ensino
médio da escola estadual Joaquim Vieira Sobral, em Aracaju/SE. Logo, objetivou-se realizar uma prospecção preliminar
de como essa prática pode auxiliar ao futuro discente no tocante ao planejamento e a desenvolvimento de atividades
mais dinâmicas e participativas. Dentro deste contexto, o estágio se consolida como um componente curricular que
possibilita a aprendizagem significativa, sendo essa nos dias hodiernos o ponto central para efetivação do ensino de
qualidade.
Palavras chave: Estágio, ensino de geografia, teoria-prática.
RESUMEN
Este documento tiene la intención de informar de la importancia de la formación supervisada para la formación de un
grado en la geografía, ya que este momento es la interconexión entre la teoría y la práctica. Para ello se utilizará como
un enfoque metodológico para revisión de la literatura y una descripción de las experiencias vividas con la clase del
segundo año de la escuela secundaria la escuela pública Joaquim Vieira Sobral , en Aracaju / SE . Por lo tanto , el
objetivo es hacer una exploración preliminar de cómo esta práctica puede ayudar al estudiante a futuro para planificar y
desarrollar actividades más dinámicas y participativas . Dentro de este contexto , el escenario se consolida como un
componente curricular que permite el aprendizaje significativo , siendo los días hodiernos el punto central para la
realización de una educación de calidad .
 
Palabras clave: la etapa, la enseñanza de geografía, teoría y práctica.
 

INTRODUÇÃO
Este trabalho é o resultado de um período de experiência no estágio obrigatório do curso de licenciatura em
Geografia/UFS. Foi desenvolvido no segundo semestre de 2012, na escola estadual Joaquim Vieira Sobral- Aracaju/SE,
com a turma do 2º ano A, formada por 25(vinte e cinco) alunos, com faixa etária entre 15 e 16 anos, no turno matutino.  
O estágio supervisionado é uma exigência da Lei de Diretrizes e Bases- LDB da Educação nacional (lei nº 9394/96)
para os cursos de formação de professores. As experiências vivenciadas são subsídios primordiais para a
caracterização dos futuros professores, pois além de promoverem um contato direto com o magistério, contribuem para
uma inter-relação entre os componentes curriculares e o ambiente escolar, sistematizando estratégias de ensino que
envolve teoria e prática (LDB, 1996).
Deste modo, o tirocínio curricular é um elemento facilitador para articulação entre teoria e prática ao final do processo
formativo, uma vez que reflete as possibilidades e dificuldades crivadas no ensino público. Por essa razão o estágio se
oficializa como um exercício formativo para o futuro professor dentro da construção pedagógica (LIBÂNEO, 2011).
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O ensino de geografia tem sido visto tradicionalmente como mnemônico e monótono, em que os discentes apreendem o
conteúdo de forma fragmentada e descontextualizada, ou seja, por meio da memorização. No entanto, a discussão com
base na geografia critica preconiza que as atividades devem estar assentadas na realidade concreta dos alunos, dentro
de um tempo e espaço claramente definidos (CALLAI, 2001).
Assim, as experiências vivenciadas nos quatro estágios supervisionados e as diferentes abordagens de ensino
debatidas ao longo do processo formativo, possibilitou perceber a diferenciação metodológica e os múltiplos enfoques
dados ao ensino de geografia. Contudo, este trabalho se debruçará sobre as análises que põem em foco a
aprendizagem significativa, validada por meio do estágio IV, como panorama de descrição das atividades desenvolvidas
em sala.
Portanto, o estágio obrigatório tem fundamental importância para formação profissional, seja para fazer o diagnóstico do
ambiente escolar, seja para regência. Neste sentido a experiência docente foi desenvolvida em dois momentos. A
primeira etapa foi realizada sessões de observações das atividades pedagógicas e didáticas do professor. Na segunda
etapa houve intervenção direta; através do planejamento por meio da elaboração de plano de aula, preparação de
conteúdos e aulas lúdicas, reserva de equipamento e regência. Toda pratica pedagógica foi previamente examinada e
aceita pelo professor responsável.
 
Teoria e prática: Estágio Supervisionado no ensino de geografia
O desenvolvimento do estágio supervisionado não é uma atividade simples e fácil, pois existe uma constante
instabilidade de aceitação dos estagiários nas escolas hospedes por parte da coordenação, professores regentes e
alunos, uma vez que, em alguns momentos o estagiário é visto como invasor de uma estrutura já montada (PASSINI,
2007). Contudo, Pimenta (2006), ressalta que:
O estágio supervisionado torna-se importante no processo de formação docente, pois proporciona aos futuros
professores, em especial aos alunos da graduação do Curso de Geografia, um contato imediato com o ambiente que
envolve o cotidiano de um educador. Foi a partir desta experiência que os alunos começaram a se perceberem como
futuros professores, ou seja, pela primeira vez enfrentando o desafio de conviver, falar e ouvir, com linguagens e
saberes diferentes daqueles de seus campos específicos (PIMENTA, 2006)
 
Neste sentido, essa experiência docente propicia ao licenciado em formação a possibilidade de elaboração de aulas
mais didáticas, dinâmicas e interativa. A importância desse fato se evidencia dentro do contexto acadêmico, onde existe
a severa crítica às aulas tradicionais e consequentemente ao uso do livro didático como “bíblia sagrada”. Neste ínterim,
esta base de ensino para a geografia replica a ideia da disciplina como mnemônica e monótona. Logo, é preciso ter
bastante cuidado ao se elaborar as aulas tanto na seleção do material como na metodologia adotada para que não
repetir as práticas questionadas:
A seleção do material didático utilizado deve ser alvo de uma constante discussão. Inicialmente, deve ser feita uma
reflexão profunda, a partir de questões metodológicas da geografia. Para que possamos efetivar este processo, que
levará a uma escolha consciente e satisfatória, é preciso que tenhamos bem claro o papel da geografia no contexto
histórico-social. (CASTROGIOVANNI, 2002). 
A utilização do livro didático não deve ser usada como única fonte de informação. No entanto, é inegável a importância
desse recurso como suporte nas aulas, seja pra aproveitamento de imagens, de textos para exercício, entre outras
utilidades. Contudo é necessário que os professores possam buscar outros recursos e materiais didáticos para sustentar
a produção do conhecimento; pois, “a qualidade do processo de ensino depende muito mais do desempenho do
professor do que da qualidade do livro didático” (Ibide, 2002, p.142).
Neste processo Aquino Junior (2007), corrobora com tais ideias, acrescentando que o professor deve aguçar o seu
senso crítico e investigativo, bem como dos alunos, a saber:
O aluno que é desafiado a investigar um problema real não precisa de cobrança para entregá-la o trabalho, pois ele esta
motivado a seguir um caminho investigativo e encontrar respostas próprias. Os professores deixam de ser reprodutores
dos pensamentos dos autores do livro didático e os deixam de ser copiadores de questionários para se tornarem
produtores de pensamentos próprios. (AQUINO JUNIOR, 2007)
Mediante esta perspectiva Freire (2002, p. 14) chama atenção para a necessidade de respeitar o conhecimento dos
estudantes e a importância da pesquisa no processo de ensino, pois, “não há pesquisa sem ensino, nem ensino sem
pesquisa”. Portanto o estágio supervisionado oferece a oportunidade de se observar o contexto escolar desenvolvendo
pesquisas e projetos que visem à melhoria e qualidade da mesma.
Fomentando uma aprendizagem mais significativa a partir dos conteúdos adotados pelo livro didático partimos de um
princípio do conhecimento comum e simples. Já que a conquista do espaço pela criança ocorre aos poucos, à medida
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que ela for atingindo alterações quantitativas e qualitativas de sua percepção espacial. Assim, aos alunos já são
atribuídos alguns sentidos geográficos que posteriormente precisa ser moldado para o aproveitamento cientifico
(CALLAI, 1998). Consequentemente:
 [...] o professor precisa considerar o conhecimento prévio do aluno, este é sempre um conhecimento parcelado que
fragmenta a realidade, cheio de preconceitos, carregado de crendices, de folclore, mas é a ideia que ele faz da
realidade. É em cima desta ideia, do senso comum que se deve trabalhar para superá-lo e poder construir uma visão:
coerente, moderna e cientifica do mundo atual (CALLAI, 1998, p.74).
 
Pois, a aprendizagem dos conteúdos segundo a psicologia cognitiva atual, deve ser acompanhada de um significado,
possibilitando os alunos construir representações ou modelos mentais. Assim o tipo de conteúdo e os procedimentos
adequados, representam o alcance da aprendizagem significativa (COUTO, 2010).
Neste processo, o professor enquanto mediador utilizando-se de procedimentos   concretos possibilita ao aluno chegar
ao conhecimento cientifico a fim de que, posteriormente, os educandos possam relacionar o que é ensinado com o seu
cotidiano (MOREIRA, 2011).
 
Sistematização das aulas de geografia
 
A observação das aulas nos possibilitou uma visão diferenciada do ensino, mais voltada para a relação proximal e
simples de abordagem dos conteúdos. Em que, percebemos ser possível manter uma relação de amizade com os
alunos e ao mesmo tempo trazê-los para o contexto do ensino de geografia, o qual irá discorrer por meio dos conteúdos
apresentados abaixo.
Geografia do Brasil é o conteúdo programático para o ano letivo do 2º ano do ensino médio, segundo as bases
curriculares proposta pelo PCNs (BRASIL, 2001). Em que para ministrar as aulas foi previamente indicado pela
professora regente, os temas: O espaço agrário brasileiro, Urbanização do Brasil e Regiões brasileiras; ficando sobre a
nossa responsabilidade a fonte e metodologia.
Na sala de aula foi possível desenvolver algumas atividades dinâmicas como debates, jogos, músicas e vídeos. Essas
distintas ferramentas de ensino serviram para envolver os alunos, tornando assim, as aulas mais interativas e menos
enfadonha.
Inicialmente procuramos identificar os sujeitos presentes no micro espaço da sala. E, para tanto sugerimos que os
alunos se apresentassem falando um pouco sobre as suas vidas. Ao final das apresentações podemos constatar
diversas realidades sociais e econômicas, isto contribuiu para desenvolver uma metodologia de aprendizagem que
abarcou todos os discentes. Pois, de acordo com Santos (1978) o homem produz e reproduz espaço, sendo
imprescindível conhecê-lo.
Dentro da perspectiva geográfica a categoria espaço é representada por várias acepções. Deste modo esta sessão, a
concepção de espaço, baseia-se nas ideias de Santos (1978), ao afirmar que: o espaço é algo socialmente organizado,
tendo formas e funções bem definidas e, portanto se trata do lugar de morada do homem, sendo constantemente
reorganizado (SANTOS, 1978).
     Assim, as aulas iniciaram-se pelo conhecimento prévio do aluno sobre o seu local. Uma vez que, o professor
conhecendo o ambiente previamente o ajudará a interagir e desenvolver novas relações de ensino e aprendizagem
(MALYSZ, 2007). Pois,
O meio é como um ‘laboratório geográfico’ está disponível em todas as escolas para alunos e professores em todos os
graus de ensino. Precisamos enxergá-lo como recurso para aprendizagem significativa dos conceitos de Geografia. O
meio é a sala de aula, o pátio da escola, o refeitório, o corredor, a rua do colégio, a casa do aluno, o bairro, a cidade, o
município, o parque florestal, o fundo de vale, etc. Não é necessário idealizarmos o estudo de um meio distante, basta
que observemos à nossa volta para encontrar paisagens que podem ser exploradas para a construção de diferentes
habilidades, conceitos e valores (MALYSZ, 2007, p.171).
 
Isto posto, é importante para o professor conhecer seus alunos e empreender o trabalho docente considerando suas
diversidades. O ensino que centra suas ações na busca por uma aprendizagem significativa deve ter como ponto básico
o conhecimento dos próprios alunos (CAVALCANTI, 2011).
Assim, consideramos o lugar enquanto conhecido, dotado de valor e de significado. Ele se torna importante, a medida
que serve como ponto de partida para o conhecimento do espaço geográfico, mas sem desconsiderar a importância da
exploração dos conceitos contraditórios presentes no lugar e sua articulação com a totalidade.  Pois, Cavalcanti (2005)
alerta que:
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Em determinados contextos, observa-se que as pessoas são levadas a se familiarizar com estruturas, hábitos, eventos,
objetos ‘globalizados’, não porque deles participem ou usufruem, ainda que não sejam derivados do local, mas apenas
porque ‘convivem’ com eles cotidianamente, sem que façam parte de fato de sua experiência” (CAVALCANTI, 2005, p.
93)
 
Callai (1998) completa a ideia da autora acrescentando que este artifício auxilia o processo para formação do cidadão:
Formar o cidadão significa dar condições ao aluno de reconhecer-se como um sujeito que tem uma história, que tem um
conhecimento prévio do mundo e que é capaz de construir o seu conhecimento. Significa compreender a sociedade em
que vive, sua história e o espaço por ela produzido como resultados da vida dos homens. Isso tem que ser feito de
modo que o aluno se sinta parte integrante daquilo que está estudando. Que o que ele está estudando é sua realidade
concreta, vivida cotidianamente, e não coisas distantes, abstratas                                                                                     
        (CALLAI, 1995, p. 72).
 
O conhecimento da realidade do aluno torna-se necessário para que o professor possa demonstrar à aplicação da
ciência geográfica no seu dia a dia. O que pode viabilizar o olhar crítico dos alunos sobre o seu espaço construído, o
que favorece a interconexão entre o que está sendo abordado em classe e a realidade.
Castrogiovanni (1999) afirmam que, para propiciar uma visão da Geografia segundo perspectiva crítica, é preciso
estimular a criatividade. Pensando nisto foi sugerido aos alunos que fizessem uma analise da formação do espaço
brasileiro, tendo como foco o processo de urbanização. Para tanto fora exposto em sala a temática por meio de slides e
contextualização local.
O espaço agrário brasileiro
Para conhecer as raízes históricas da concentração de terras no Brasil foi feito uma retrospectiva aos alunos a respeito
da historicidade da má distribuição de terras no Brasil, e montada uma linha do tempo para que eles percebessem a
continuidade do problema.
Foi proposto um debate com a turma, logo após as explanações sobre as origens e objetivos dos movimentos sociais do
campo (utilizando o MST como exemplo); em que eles deveriam se dividir na sala formando dois grupos, se
posicionando contra ou a favor das ações desenvolvidas pelo movimento pela reforma agrária.
Ao final a maioria se manifestou contra as ações e manifestações dos “sem terra”, pois, a ideia midiática representa um
controle ideológico significativo na visão holística apenas na “invasão das propriedades privadas”. No entanto, alguns
alunos se manifestaram a favor da luta pela terra, argumentando que a lógica central dos conflitos tem como objetivo
maior a igualdade social.    
Na etapa de avaliação deste conteúdo, foi realizada uma dinâmica, onde foram elaboradas dez perguntas e colocadas
em balões de festa. Em seguida foi separada a turma em dois grupos. Em cada grupo, um componente pegava uma
bola e a estourava, assim era feita a leitura e posteriormente a resposta. Se o grupo 1, que estourou o balão, não
soubesse responder, automaticamente deveria passar para o grupo 2. Assim, ao final o grupo que acertasse a maior
quantidade de perguntas, iria receber a pontuação extra para ser somada à avaliação final.
Esse jogo conhecido como “passa ou repassa”, apresentou um resultado bastante satisfatório, pois, os componentes
dos dois grupos responderam corretamente todas as perguntas, fazendo com que todos fossem bonificados igualmente,
além disso, toda a turma ficou motivada a participar da atividade proposta.
Urbanização brasileira
A temática da aula sobre a urbanização brasileira teve como objetivos: entender os fatores históricos que contribuíram
para o processo de urbanização no Brasil; discutir os problemas sociais associados à urbanização brasileira; e, avaliar
os impactos ambientais do espaço urbano.
Para desenvolver este conteúdo começamos apresentando o processo de produção do café na região Sudeste,
sobretudo em São Paulo. Logo que, essa dinâmica favoreceu ao desenvolvimento da industrialização, e, portanto
despontando na grande urbanização do sudeste do país. A partir de então o espaço brasileiro se configurou por meio
das redes e hierarquias urbanas, cornubando as cidades devido ao aumento do êxodo rural na década de 60 (SENE,
MOREIRA, 2012).
Neste sentido, foi adotada a metodologia de aulas expositivas dialogadas, com a utilização de alguns instrumentos
tecnológicos, como: Data-show para estruturação e demonstração visual do conteúdo; o aparelho de som para
assimilação e interpretação da música de Zé Ramalho (cidadão). Os alunos puderam acompanhar a letra da música por
escrito em folha A4 distribuída previamente.
Pode-se perceber por meio das falas que os alunos desenvolveram uma reflexão bastante crítica, uma vez que, o meio
urbano deixará de ser descrito como local de desenvolvimento, apresentando características de segregação e
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marginalização percebida no desenrolar da história do dito cidadão, que fora apresentado no enredo da canção.
Como forma de avaliação deste conteúdo foi feita uma dinâmica de sala, chamada de “Jogo da sequência”. Onde os
alunos tiveram que dizer uma palavra que resumisse o seu entendimento sobre o processo de urbanização do Brasil,
sendo que cada um deveria dizer todas as palavras anteriormente apontadas pelos seus colegas. Neste sentido,
seguiu-se a lógica de ordenamento sequencial das carteiras e fileiras.  Ao final da dinâmica, a professora estagiária
regente, perpetrou a interligação entre todas as palavras citadas.
Unidades regionais do Brasil
As regiões do Brasil é um tema bastante diversificado que objetiva traduzir algumas inquietações presentes na sua
história. Portanto, objetivou-se analisar os diferentes aspectos do território nacional, bem como a sua dinâmica regional.
Deste modo, instigou-se aos alunos a reflexão de quais são os interesses ou fatores que contribuem para a organização
do território em regiões, seja eles políticos, econômicos, culturais, entre outros.
A metodologia proposta para a abordagem deste conteúdo foram aulas expositivas, com uso de imagens; e diálogos
desencadeados por meio de questionamentos. Desta forma, para esse assunto especificamente não houve atribuição
de pontos, portanto o critério avaliativo foi à participação em aula espontaneamente.
No final da regência podemos atribuir oito pontos da nota final, pois os outros dois pontos (referente à feira literária)
seriam pontuados pela professora. Assim, optou-se por desmembrar a nota final da seguinte forma:
 
Atividade Pontuação proposta
Feira literária De 0 a 2,0 pontos (pontuado pela professora)
Jogo de perguntas e Respostas De 0 a 1,0 ponto (participação em sala)
Jogo da sequencia De 0 a 1,0 ponto (participação em sala)
Prova escrita De 0 a 6,0 pontos
Tabela 1. Esquema de avaliação de conteúdo. Fonte: PESSOA, 2012.
 
O esquema de avaliação teve como principal intuito avaliar os alunos de diversas formas: valorizou-se as
especificidades individuais, a criatividade, a oralidade, o desempenho em aula por meio da participação, e até mesmo a
capacidade de articulação das ideias, a partir da prova escrita. Assim, o processo avaliativo foi contínuo e diversificado,
considerando competências em aspectos coletivos e individuais. A avaliação “tradicional (escrita)” não fora excluída por
ser considerada de extrema importância para estruturação do pensamento. Contudo, é preciso ter cuidado na sua
elaboração, pois deve levar o aluno a refletir e a desenvolver sua habilidade crítica.
 
Considerações Finais
O estágio Supervisionado possibilitou repensar a ação docente, aliando a teoria/prática, em que as experiências
vivenciadas, na etapa final do processo formativo auxiliou-nos a enxergar, ainda que parcialmente, a realidade da
educação básica, aprimorando as habilidades profissionais.
Sabe-se que a formação do professor ultrapassa os limites da sala de aula e nem sempre se concretiza no momento de
estágio supervisionado, pois se trata de um processo contínuo, que não engessa e se estagna à conceitos teóricos
adquiridos durante a graduação. Contudo, o estágio possibilitou um conjunto de experiências cruciais para adesão de
aulas mais didática e dinâmica no ensino de geografia.
Portanto, tal experiência ofereceu suporte e potencialização para adequação dos conhecimentos geográficos adquiridos.
Proporcionando além da observação, participação e regência, a oportunidade de desenvolver o ensino de geografia sob
a premissa critica e participativa no processo de ensino-aprendizagem, fomentando a aprendizagem significativa e
contextualizada. Além disso, por meio desta etapa é possível conhecer e perceber as potencialidades e fragilidades,
principalmente na realidade do ensino público brasileiro, onde ocorrem necessidades diversas e público heterogêneo,
dentre outros entraves, e, estas situações não são vivenciadas nas etapas teóricas de formação dos estudantes de
licenciaturas em geral.
Assim, conclui-se que o estágio obrigatório funciona como último degrau para construção do conceito de educação que
existe e o qual pretendemos construir. Logo, adquirir conhecimentos básicos durante a vida acadêmica é algo
importante para a adoção da postura do professor e na vida em sociedade. Neste sentido fazemos nossas as palavras
de Freire: “se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda” (FREIRE,
1996).
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