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RESUMO: O Estágio Supervisionado em Ensino de Geografia é muito importante no processo de formação
profissional, pois proporciona ao aluno de graduação o primeiro contato no ambiente escolar. Esse trabalho
tem como objetivo compartilhar a experiência vivenciada na Escola Municipal Lauro Rocha de Andrade em São
Cristóvão, Sergipe, com alunos do 5° ano. Para a realização do artigo foi necessário levantamento
bibliográfico, realização e análises das fases de estágio, a saber: diagnóstico escolar, observação,
coparticipação, planejamento e realização de oficina pedagógica. O estágio, enquanto prática pedagógica
permite que o graduando comece a conhecer o universo escolar a partir das series iniciais, onde o aluno
começa a ter os primeiros contatos com a Geografia. As fases realizadas oportunizaram a práxis pedagógica
onde foi possível relacionar a teoria-prática na Geografia Escolar.

Palavras-chaves: ensino de geografia; relação teoria-prática; práxis pedagógica.

ABSTRACT: Supervised Internship in Teaching Geography is very important in the educational process as it
provides the graduate student&39;s first contact in the school environment. This paper aims to share the
experience they had at the Municipal School of Lauro Andrade Rocha in São Cristóvão, Sergipe, with students
from 5th grade. For the realization of the product was necessary bibliographic, implementation and analysis
phases of stage, namely: school diagnosis, observation, co-participation, planning and conducting educational
workshop. The stage while teaching practice, allows undergraduates get to know the school universe from the
initial series, where the student begins to have the first contacts with geography. The functions performed
oportunizaram pedagogical praxis where it was possible to relate theory and practice in School Geography.

Keywords: geography education; relationship between theory and practice; pedagogical praxis.

1. INTRODUÇÃO

O Estágio Supervisionado é muito importante no processo de formação, pois proporciona ao aluno de
graduação o primeiro contato no contexto escolar, pois adequa ao futuro professor a análise de diversas
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situações no ambiente escolar, especialmente nas escolas públicas. Neste sentido, o estágio é de fundamental
relevância para o acadêmico uma vez que permite vivenciar uma experiência nova na perspectiva de
fortalecer as bases teórico-metodológicas a serem aplicadas em sala de aula.

A parte prática do Estágio Supervisionado em Ensino de Geografia I, disciplina do Curso de Licenciatura em
Geografia da Universidade Federal de Sergipe, foi realizada na Escola Municipal Professor Lauro Rocha de
Andrade, localizada no bairro Rosa Maria no Município de São Cristovão/SE, numa turma de 5° ano. Durante o
estágio na referida escola foram realizadas as seguintes fases: diagnóstico escolar, observação,
coparticipação, planejamento e execução de oficina pedagógica. A professora regente da turma, graduada em
Pedagogia pela Faculdade São Luiz, tem 22 anos de carreira e já lecionou em escolas municipais e
particulares.

O estágio ocorreu de 12 de agosto a 06 de setembro de 2013, onde foram trabalhados em sala de aula os
conteúdos: A Formação do Povo Brasileiro, Formação e Distribuição da População Brasileira, População
Urbana e Rural do Brasil. Após a exposição e discussão de tais conteúdos foi aplicada uma oficina pedagógica,
com base nos assuntos ministrados, a luz de atividades lúdicas na perspectiva de melhorar a relação
ensino/aprendizagem no contexto da Geografia Escolar. Essa oficina foi de singular pertinência, pois percebeu
que os alunos conseguiram interagir nas atividades realizadas de forma prazerosa e compreender melhor o
conteúdo. A oficina enquanto prática pedagógica possibilita a busca de conhecimento por meio de atividades
que não consistem métodos tradicionais de ensino, construído de modo coletivo na classe.

Nesse sentido, esse artigo tem como objetivo compartilhar a experiência de duas estagiárias, do curso de
Geografia, cujas práticas foram vivenciadas na Escola Municipal Lauro Rocha de Andrade com alunos do
5°ano. Foi necessário realizar levantamento bibliográfico acerca da temática abordada, realização e análise
das fases de estágio (diagnóstico escolar, observação, coparticipação, planejamento e execução de oficina
pedagógica).

As expectativas dos discentes que estão em processo de formação profissional, considerando o estágio geram
ansiedade, e muitas vezes insegurança e medo, principalmente quando trata-se do primeiro sendo até uma
maneira de poder observar se realmente deseja ser um docente ou não. É importante destacar que o contato
com a sala de aula é muito marcante, pois faz com que se iniciem os primeiros laços de afetividade com o
ambiente escolar além de ser o momento que começa a se conhecer as reais dificuldades existentes no
âmbito escolar. São essas primeiras experiências que fazem nascer o gosto pela atuação enquanto docente,
onde é possível sentir as primeiras sensações de dever comprido, principalmente quando se vê os alunos
felizes por descobrir algo novo e que este novo que é desvendado pode ser utilizado na sua vivência enquanto
cidadão na sua comunidade.

Conhecer o ambiente escolar e as reais necessidades da comunidade é fundamental para que o professor
possa escolher os conteúdos e relacioná-los com o cotidiano do aluno. Essa situação é de extrema
importância no seu processo formativo promovendo possibilidades para que seus alunos sejam estimulados a
realizar análise crítica sobre as situações ocorridas em sua comunidade e possa ter consciência da sua
atuação como cidadão na sociedade.

2. PRÁXIS GEOGRÁFICA NO AMBIENTE ESCOLAR

É muito importante no processo formativo do aluno de licenciatura, para o exercício da profissão do
magistério, ter os primeiros contatos com o ambiente escolar, para fortalecer a relação ensino/aprendizagem
a luz da relação teoria-prática.

O professor é peça chave e insubstituível nas mudanças que ocorrem na sociedade e um dos grandes desafios
enfrentados por ele é conseguir acompanhar as diversas mudanças ocorridas na sociedade contemporânea.

Considerando a abordagem exposta nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) além de temas relacionado
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ao ensino da Geografia o professor deve priorizar a discussão de temas relacionados com a sociedade que é
fruto de suas relações sociais. Desta forma, é pertinente que o aluno possa compreender como o
conhecimento geográfico está inserido na sociedade. Tal acepção evidencia que

“O estudo de Geografia permite que os alunos desenvolvam hábitos e construam
valores significativos para a vida em sociedade. Os conteúdos selecionados devem
permitir o pleno desenvolvimento do papel de cada um na construção de uma
identidade com lugar onde vive, e em sentido mais abrangente, com a nação
brasileira e mesmo com o mundo, valorizando os aspectos socioambientais que
caracterizam seu patrimônio cultural e ambiental” (BRASIL, 1998, p. 39).

Nesta perspectiva, em meio as constantes mudanças que ocorrem no espaço geográfico, numa relação
local/global, o professor dever ficar atento para procurar promover aulas incentivadoras e estimulantes que
possam atrair e fazer com que o aluno permaneça no ambiente escolar. Considerar a vivência do aluno é algo
muito promissor, pois possibilita que o aluno compreenda que o assunto abordado está inserido em sua vida
diária, sendo necessário que observe os acontecimentos que ocorrem para entender que a Geografia se faz no
dia a dia.

No processo de formação torna-se necessário que o professor tenha consciência da importância do seu papel
na sociedade e por isso é importante que ele conheça a realidade onde seus alunos estão inseridos e da
escola em que ele atua. Nesse aspecto, é relevante que conheça a estrutura escolar, tanto a física como a
social. Veiga reforça que

O espaço do ensino é revelador de intencionalidades, permeado de valores e
contradições. Isso significa agir em função de objetivos no contexto de um trabalho
pedagógico planejado no âmbito de uma organização escolar muitas vezes
burocrática e fragmentada (VEIGA, 2006, p. 20).

Nesse contexto, é importante que o professor possa ter consciência de que a sua prática educativa refletirá na
vida futura dos seus alunos e que este ato de ensinar ocorre de forma prática, e é compartilhada na relação
professor-aluno de forma muito rica e dinâmica.

Quando o aluno no contexto dessas discussões consegue levar para suas práticas cotidianas o objetivo da
aula se torna mais concreto, pois está agindo na realidade do aluno, assim a discussão de temas do cotidiano
são relevantes, mas sempre devem estar articulados com os conteúdos do currículo pedagógico. No caso da
Geografia alguns temas podem ser trabalhados considerando o contexto onde está inserido o aluno, como por
exemplo: diversidade cultural, meio ambiente, saúde e demais temáticas temas que envolvem a comunidade
local. Essa forma de ensino ajuda a romper com os métodos tradicionais de ensino o que proporciona um
maior leque de informações para o conhecimento do aluno em seu processo de formação (PONTUSCHKA;
PAGANELLI; CACETE, 2009).

Dentre os desafios enfrentados por professores de Geografia pode-se destacar a mudança no modo como o
conteúdo é passado para o aluno e quais são os resultados esperados no processo avaliativo. Neste processo,
torna-se significativo romper com os modelos tradicionais do ensino de Geografia que tinham por objetivo
fazer com que o aluno descrevesse o espaço e memorizasse alguns elementos geográficos com as capitais dos
estados, por exemplo. Com o passar dos anos o ensino passou por transformações teórico-metodológicas que
proporcionaram uma nova visão sobre seu real objetivo, que deve priorizar o estudo das relações do homem
no espaço e desta forma, promover um novo modo de ver a sociedade, compreendendo suas transformações
por meio de uma análise crítica. Nesse sentido, para Selbach

Ensina-se Geografia para que os alunos possam construir e desenvolver uma
compreensão do espaço e do tempo, fazer uma leitura coerente do mundo e dos
intercâmbios que o sustentam, apropriando-se de conhecimentos específicos e
usando-os como verdadeira ferramenta para seu crescimento pessoal e para suas
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relações com os outros. (SELBACH, 2010, p.37).

As possibilidades de trabalhar com diversas atividades pedagógicas, como o uso de atividades lúdicas, a
confecção de jogos, por exemplo, são formas de ensino que promovem um maior desenvolvimento do aluno e
maior apreensão, promovendo uma aula mais dinâmica e entusiasmante. Uma forma muito interessante de
ser trabalhada em sala de aula é aplicação de oficinas que promovem uma forma coletiva de estudo tornando
a aula mais interativa já se pode utilizar de outras áreas para um melhor aprofundamento do tema
trabalhado, existem diversos temas que podem ser trabalhados desde os físicos até os sociais.

Uma proposta de oficina muito interessante foi realizada por Lahm e Santos Júnior (2007) com a utilização do
Software Google Earth realizado em uma escola particular em Porto Alegre/RS. Nessa oficina foi solicitado aos
alunos que observassem o caminho de casa a escola para que fosse feito um texto relatando o que eles
observaram na paisagem no percurso até a escola. A segunda tarefa foi que os alunos fizessem um mapa
metal da casa até a escola. Após essas duas etapas os alunos passaram a utilizar meios tecnológicos para
execução das tarefas onde teriam que fazer a localização no Google Earth da escola e da sua residência
depois de ser feita a localização e criação do mapa dos espaços pedidos pelos professores, que pediram aos
alunos que fizessem uma “(re)textualização” sendo feito uma análise dos trabalhos para a confecção do novo
texto. De acordo com Santos Júnior e Lahm

A re(escrita), oportunizada aos estudantes, por meio da confrontação das imagens
de satélites com os desenhos e os textos previamente (d)escritos,tem potencial de
(re)encaminhar a novos entendimentos acerca da subjetividade e da objetividade
presentes nestes mesmos alunos (LAHM e SANTOS JÚNIOR, 2007, p.12)

Nessa perspectiva, é importante observar que a partir de diferentes formas de observação do espaço os
alunos desenvolvem uma nova visão sobre o que é observado sendo fundamental no seu processo de
aprendizagem. Além dessa existem diversas formas de se trabalhar com oficinas pedagógicas tanto usando
recursos tecnológicos como aqueles menos sofisticados (utilização do quadro de giz ou branco, cartolinas,
revistas, dentre outros) que também possibilitam resultados significativos e melhoram a relação
ensino/aprendizagem. A proposta de oficinas pedagógicas na aula promove a aprendizagem e foge das
normas tradicionais de ensino.

Para um maior rendimento nas aulas e na aplicação procedimentos metodológicos de ensino é importante que
o educador tenha amor pelo que faz e demonstre que seu desejo é promover a aprendizagem do aluno e
fazer com que a aula se torne mais proveitosa e significativa na vida do discente. Essa assertiva reforça as
análises de Costella e Rego (2001, p. 105) quando afirmam que “gostar de dar aula é acreditar que, em um
determinado momento da vida, os alunos debaterão o que você propôs para ser discutido, que eles aplicarão
o que você enquanto educador indicou como possíveis caminhos para isso”. Daí a necessidade de
comprometimento por parte do educador que é à base de criação e aperfeiçoamento de conhecimentos
juntamente com seus alunos.

Os recursos didáticos são ferramentas importantes para que a aula aconteça de forma interessante e
enriquecedora. Percebe-se que cada dia mais os alunos vão para sala de aula com várias tecnologias, como
exemplo, o uso do celular que atrapalha o desenvolvimento da aula, pois o aluno fica conectado com redes
sociais e acaba não prestando atenção na aula e cabe ao professor saber lidar com essa situação e saber
fazer o uso de diferentes linguagens para tornar sua aula interessante e não enfadonha. Para Selbach

Hoje, mais do que antes, é essencial que o professor aprenda a conviver com a
provisoriedade e com a incerteza, com o improviso e com as novas tecnologias. Isso
requer o esforço de uma aprendizagem contínua, isto é, da busca da autonomia na
construção e na renovação do conhecimento, de suas competências e habilidades
(SELBACH, 2010, p. 92).

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_praxis_pedagogica_no_ensino_em_geografia_primeiras_experiencias.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Todavia, não se pode esquecer o papel do quadro negro que utilizado de maneira organizada torna-se uma
ferramenta de extrema importância, como salienta Selbach

O quadro-negro, verde ou branco, retangular ou de indefinido formato, ainda resiste
e representa indispensável recurso para a aprendizagem significativa quando usado
de maneira eficiente, quando se integra ao caderno que o aluno constrói e,
principalmente , quando deixa de ser apenas registro escrito de discurso oral e assim
se transforma em uma velha, mas nem por isso antiquada, ferramenta (SELBACH,
2010, p. 86).

Todavia, por mais que exista uma grande diversidade de recursos tecnológicos isso não irá garantir a
eficiência de uma aula, pois antes de quaisquer procedimentos metodológicos adotados e recursos didáticos a
serem usados, o professor deve ter domínio de conteúdo para que possa relacionar com boas práticas.

3. A PRÁTICA PEDAGÓGICA DURANTE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO

A forma como o aluno é recebido pela escola no período de estágio possibilita uma melhor atuação,
especialmente quando o estagiário é bem recebido. Na escola, onde a parte prática do estágio foi realizada a
professora regente foi muito receptiva reforçando que aceitaria com muito prazer e que incentivava a prática,
pois também já havia passado por tal experiência que a mesma considera primordial na formação enquanto
docente. Nesse primeiro momento, a professora muito organizada disponibilizou o plano do semestre e deixou
que as estagiárias escolhessem os conteúdos a serem aplicados em suas regências e na oficina pedagógica.
Os conteúdos selecionados foram: Formação e Distribuição da População Brasileira, População Urbana e Rural
do Brasil.

No primeiro dia de estágio os alunos receberam as graduandas com um “bom dia, seja bem vinda” o que já
chamou muito a atenção, já que não era comum tamanha receptividade em turma com alunos com uma faixa
etária entre 09 e 11 anos de idade.

Nas duas primeiras semanas de estágio foi realizada a observação e a professora regente trabalhou os
seguintes temas: Formação e Distribuição da População Brasileira, respectivamente. De início o conteúdo foi
copiado no quadro, pois os alunos não possuíam livro didático e a professora utilizava como referência alguns
livros que possuía. Posterior a explicar desses conteúdos foi realizadas uma atividade com questões para que
os alunos pudessem melhor compreender o conteúdo estudado.

Percebeu-se durante o estágio que havia muito diálogo entre a professora com os alunos, fica evidente o
respeito que ela tinha com seus alunos não precisando em nenhum momento gritar, pois a mesma relatou
que quando começou a ensinar essa turma eles não tinham horário para ir ao banheiro, faziam muito barulho,
brigavam, pois na turma a alguns alunos repetentes. Então uma maneira que ela encontrou para reverter
esta situação foi colocando regras e tratando os alunos com carinho, levando em consideração o contexto
social e familiar de cada um, algumas regras foram: ir ao banheiro somente uma vez, primeiro as meninas e
depois que estas voltam saem os meninos; falar um de cada vez; a nota vermelha é entregue aos pais que
devem comparecer a escola para conversar com ela sobre a situação do filho; quando o aluno bagunça na
aula fica sem recreio e só volta a sair quando algum responsável (pai ou mãe) vai à escola.

No segundo dia de estágio a aula foi ministrada pelas estagiárias que explicaram o conteúdo “A Zona Urbana
e Rural” onde foi utilizado como recurso didático o data show, mapa político do Brasil, lista de exercício,
computador, lápis de cor e grafite. Para facilitar o acompanhamento dos alunos durante a aula a professora
entregou uma cópia de um texto com algumas questões a serem respondidas.

A interação da turma foi muito boa e a cada figura apresentada havia possibilidade de diálogos onde eles
relatavam fatos ocorridos com eles tanto no campo como na cidade. Durante a explicação eles
correlacionavam com conteúdos já estudados, em alguns momentos, a professora fez pequenas intervenções
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que estimulavam a percepção dos alunos em relação ao que estava sendo exposto. No final da aula o
exercício foi entregue as estagiárias para que elas pudessem realizar as correções.

No terceiro dia de estágio foi aplicada a primeira parte da oficina pedagógica, onde foram usados como
recursos didáticos: caixa de som, Datashow, micro system, computador, lápis de cor, folhas de papel ofício
tamanho A4, papel madeira, cartolina, durex e lápis hidrocor. Vale ressaltar que em função da caixa de som
não ter funcionado foi necessária a utilização do pen drive no micro system, para passar as músicas
selecionadas.

No tocante a realização da oficina pedagógica vale ressaltar que a mesma consiste no fortalecimento da
relação teoria-prática, onde prioriza-se maior interação entre os alunos. A oficina pode ser realizada a partir
do trabalho com atividades lúdicas como músicas, por meio de jogos, teatro, confecção de cartazes e/ou
murais, elaboração de mapas, croquis, dentre outras linguagens. No caso deste trabalho optou-se trabalhar
com músicas e filme considerando os conteúdos trabalhados em sala de aula.

A primeira música utilizada foi “Cidadão” de Lúcio Barbosa (1992) gravada por Zé Ramalho e Fagner, em
seguida foi exposta a música “Asa Branca” de autoria de Luiz Gonzaga e Renato Teixeira (1947) interpretada
por Luiz Gonzaga e depois um trecho do filme Central do Brasil de Walter Salles (1998), as músicas foram
impressas e entregues a cada um. Durante a exibição do trecho do filme não foi possível ter áudio em função
do problema na caixa de som. O objetivo das músicas foi enfatizar quais motivos levam o homem do campo a
migrar para a cidade. No caso da música “Asa Branca”, por exemplo, por tratar da realidade vivida por muitos
Nordestinos no período de seca. Nessa perspectiva, procurou-se trabalhar com a realidade da região que onde
os alunos estão inseridos. Na música Cidadão procurou-se discutir como é a realidade do sertanejo ao chegar
em grandes centros urbanos, destacando as dificuldades relacionadas ao emprego, onde se trabalha muito e
não existe uma valorização por parte da sociedade que o exclui de determinados espaços.

Com relação ao filme foram selecionadas cenas que retratam a realidade vivida pelos homens do campo ao
chegar à cidade. Desta forma, a oficina objetivou relacionar duas atividades lúdicas, cujas linguagens são
perfeitas para trabalhar no ensino da Geografia, sendo possível fazer uma relação entre o filme e as músicas,
mostrando os motivos que levam o homem a sair da sua terra e suas dificuldades encontradas ao chegar à
cidade grande. Depois de serem apresentadas às músicas e o filme foi pedido que os alunos fizessem uma
relação com os assuntos desde o início do estágio.

No quarto dia de estágio foi realizada a segunda parte da oficina pedagógica, ao chegarem à sala foi
relembrado o que as músicas e o filme tratavam e entregue a cada aluno uma folha A4 para ser feito um
desenho que representasse o que eles entenderam da relação música, vídeo com o conteúdo abordado.

No primeiro momento foi solicitado um desenho com um pequeno texto de no minimo cinco linhas. Logo,
como alguns alunos tiveram dificuldades para realização das atividades, foi permitido que considerando seus
desenhos fizessem pequenas narrativas com diálogos de seus personagens. Após a conclusão dessa atividade,
foi feita a colagem de quatro folhas de papel madeira no fundo da sala com a ajuda de alguns alunos e
posteriormente foi pedido que por fila se dirigissem ao fundo da sala onde uma das estagiárias prestaria
auxilio na colagem do trabalho. Quando concluído o mural foi possível perceber como os alunos conseguiram
compreender conteúdo e cada um de forma particular conseguiu expressar muito bem o que foi trabalhado
em sala durante as atividades realizadas.

No final foram entregues suas atividades corrigidas onde alguns alunos ficaram muito felizes ao ver que na
sua tarefa estavam escritas palavras de incentivo (muito bom, bom, parabéns). O que evidenciou como é
importante palavras que denotem a importância do aluno durante as atividades. Vale mencionar que durante
a oficina pedagógica alguns alunos relataram que não sabiam desenhar, e o que surpreendeu foi que estes
alunos foram os que mais ficaram contentes com o resultado.

No estágio ficou nítida a relevância de se conhecer um pouco os alunos e a realidade em que vivem, para que
a aula não seja desconecta de seu espaço vivido. O assunto exposto em sala deve estimular o aluno para que
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possa refletir e atuar no contexto onde está inserido.

4. CONCLUSÃO

Quando chega o momento de passar para a prática o que se aprendeu na teoria é muito prazeroso porque
vem em mente cada texto, cada discussão e isso faz com que o estagiário de certa forma tenha um maior
empenho sendo fundamental a correlação da teoria com a prática. Por isso a experiência de ensinar na Escola
Municipal de Ensino Fundamental Lauro Rocha Andrade foi muito enriquecedora tanto no aspecto profissional
como pessoal. Cada criança trazia no seu olhar uma história marcada por dificuldades, mas também muitos
sonhos embora ouçam muitas vezes que não conseguiriam realizar os seus objetivos.

Numa conversar os alunos relataram o que esperavam para seu futuro queriam ser advogados, professores,
cantores, jogadores de futebol, delegados, juízes, enfermeiros e médicos. “O que se restava a dizer “era”
vocês vão conseguir realizar os seus objetivos” e é neste momento que muitas crianças se emocionaram e as
estagiárias são surpreendidas por um sentimento do real papel do professor que não se limita apenas a
passar um conteúdo de forma mais coerente possível mais ser um educador que auxilia na vida social. Fica
claro que a relação professor/aluno vai muito além do conteúdo a ser transmitido e/ou ensinado, pois quando
realiza seu trabalho com amor e dedicação consegue-se transformar o ambiente escolar em um lugar
harmonioso embora em algumas escolas, em alguns casos, mesmo com dificuldades de estrutura.

Na prática escolar são inúmeras as dificuldades, realidades e experiências vividas no ambiente escolar. Alguns
problemas estão relacionados a os baixos salários dos professores, a estrutura das escolas, a carga horaria do
professor que em muitos casos tem que lecionar em várias instituições o que acarreta na falta de tempo para
preparar as aulas de uma maneira mais dinâmica que possa instigar mais o aluno. Diante de as dificuldades
quando são colocadas na balança as experiências boas e ruins, certamente, no caso dessas estagiárias, as
positivas surpreendem e faz com que os futuros professores se empenhem cada vez mais na sua formação
para que possam se tornar profissionais comprometidos com o ensino de Geografia, e que acima de tudo
aprendam a lidar com as diversidades encontradas em sala de aula.
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