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Resumo

Este trabalho tem como objetivo discutir o Estágio Supervisionado na Formação Continuada do curso de
Geografia  Licenciatura á Distância, da Universidade Federal de Alagoas  UFAL, considerando apenas os
estudantes que já exercem a docência. Como alternativa metodológica optamos pela abordagem qualitativa,
realizando levantamento bibliográfico e documental, e para coleta de dados aplicamos questionários com
questões abertas e fechadas. Assim, utilizaremos as contribuições teóricas de autores, tais como: Nóvoa
(1991), Pimenta e Lima (2012), Santos (2012), Buriolla (2009). Como esse trabalho encontrase em
andamento através de levantamento bibliográfico e documental, apresentaremos somente algumas
considerações iniciais sobre o Estágio Supervisionado na Formação Continuada de Professores de Geografia.
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Abstract:

This paper aims to discuss the Supervised Internship in Continuing Education Course of Geography  Distance
Degree will, of the Federal University of Alagoas  UFAL, considering only those students who have engaged in
teaching. As a methodological alternative we chose the qualitative approach by conducting bibliographic and
documentary survey and data collection applied questionnaires with open and closed questions. Thus, we use
the theoretical contributions of authors such as: Nóvoa (1991), Pepper and Lima (2012), Santos (2012),
Buriolla (2009). As this work is ongoing through bibliographic and documentary, we present only some initial
considerations on the Supervised Internship in Continuing Teacher Education Geography.
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Introdução

Este artigo visa discutir o Estágio Supervisionado na Formação Continuada do curso de Geografia 
Licenciatura á Distância, da Universidade Federal de Alagoas  UFAL, considerando apenas os estudantes que
já exercem a docência.
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De acordo com Passine (2007, p. 27) “a prática de ensino e estágio supervisionado estão presentes em todos
os cursos de licenciatura, devem ser considerados como a instrumentalização fundamental no processo de
formação profissional de professores”, ou seja, denotando a importância do estágio enquanto momento impar
para as discussões e reflexões sobre a prática docente.

A Formação Continuada pressupõe um movimento dialético, de criação constante do conhecimento do novo a
partir da superação do já conhecido, gerando uma reflexão sobre sua própria formação docente e dos
aspectos ligados ao cenário político, pedagógico e social da escola (PIMENTA E LIMA, 2012).

Considerandose o objetivo do presente artigo, este caracterizase como qualitativo. Assim, com a intenção
de coletar e obter dados qualitativos realizouse a seleção de diversas técnicas de coletas de dados, as quais
serão desenvolvidas em etapas e/ou momentos distintos, porém sequenciais, buscando atingir os objetivos
propostos. Estas técnicas são: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e aplicação de questionário com
questões abertas e fechadas.

Segundo Bogdan e Biklen 1994, (apud LUDKE e ANDRÉ, 1986, p.1113), a pesquisa qualitativa possui cinco
características que configuram esse tipo de estudo:

1. Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural,
constituído o investigador o instrumento principal. [...] 2. A investigação
qualitativa. [...] 3. Os investigadores qualitativos interessamse mais pelo os
seus dados de forma indutiva. [...] 5. O significado é de forma importância
vital na abordagem qualitativa. [...] processo do que simplesmente pelos
resultados ou produtos. [...] 4. Os investigadores qualitativos tendem
analisar.

Neste sentido, ambos os autores refletem acerca da possibilidade da pesquisa qualitativa nos proporcionar
diferentes percursos e os mais variados recursos na realização da coleta dos dados. Ludke e André (1986, p.
5), explica que esta abordagem leva em conta o contato direto com o objeto investigado, a complexidade e
multiplicidades dos dados a serem coletados e a participação direta das pessoas envolvidas.

Os sujeitos da pesquisa serão os professores egressos no curso de Geografia  Licenciatura em 2013.2, da
demanda plataforma Paulo Freire, oriundos de escolas públicas, provenientes dos seguintes polos: Maceió,
Arapiraca e Palmeira dos Índios, ambos localizados no interior de Alagoas, e com os coordenadores e
orientadores do estágio supervisionado do referido curso.

A seleção dos pólos está relacionada ao fato de que dos nove polos que ofertam cursos na modalidade á
distância apenas os quatro mencionados anteriormente disponibilizaram inicialmente o curso de Geografia
Licenciatura. Quanto às aplicações dos questionários dividiremos a aplicação em dois momentos. Em um
primeiro momento, entraremos em contato com os sujeitos da pesquisa através de telefone, email ou ainda
pessoalmente para convidálos e explicarmos do que se trata a pesquisa.

Após este primeiro contato será realizado as aplicações dos primeiros questionários, com o propósito de
conhecermos e obtermos algumas informações como, por exemplo, (idade, sexo, tempo de docência, área de
atuação, em que serie leciona atualmente, em que escola atua, entre outros aspectos que surgiram no
decorrer do estudo). Sendo assim, realizada a fase de identificação dos participantes da pesquisa,
aplicaremos o segundo questionário que tratará de questões acerca do estágio supervisionado que serão
aplicados com os professores egressos juntamente com os coordenadores e orientadores do estágio
supervisionado do curso de Geografia  Licenciatura á distância.

Para tanto, ressaltamos que, a partir da aplicação do primeiro questionário selecionaremos os professores
egressos para participarem do segundo questionário, portanto, levaremos em consideração para esta seleção
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o tempo de docência destes professores por entender que suas experiências enquanto docente atenderam o
objetivo geral proposto neste estudo.

Por fim, mediante a pesquisa documental e do levantamento literário, organizaremos a construção do
arcabouço teórico que será utilizado na análise dos dados coletados. Com isso, buscaremos organizar e
identificar as similitudes de temas expressos nas respostas dos participantes, e em seguida, demonstraremos
e interpretaremos os dados á luz do referencial teórico levantado neste estudo.

O Estágio Supervisionado em Geografia na Formação Continuada

Em virtude das transformações e avanços no cenário educacional e, das exigências em torno da formação de
professores que atendam os desafios da atual sociedade, é preciso pensar quais os desafios e as
possibilidades relacionados ao desenvolvimento das capacidades e competências da profissão docente frente a
essas transições sociais. Segundo Gonçalves (2005, p.68),

A formação de professores deve ser pautada na perspectiva crítico reflexiva, que
desempenhe relevante papel na configuração de nova profissionalização docente,
que contemple projeto coletivo, de melhoria nos rendimentos e aumento do seu
poder/autonomia.

Desse modo, a valorização profissional dos professores principalmente os pertencentes à escola da rede
pública precisam ser repensadas constantemente pelo governo para que esses profissionais possam continuar
sua formação de forma digna e, assim colocar em prática competências profissionais para que no futuro
tenhamos cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. Para Nóvoa (1991, p.144),

A formação continuada deve estar articulada com o desempenho profissional dos
professores, tomando as escolas como, lugares de referência. Tratase de um
objetivo que só adquire credibilidade se os programas de formação se estruturarem
em torno de problemas e de projetos de ação e não em torno de conteúdos
acadêmicos.

Esta concepção de formação de professores destaca o valor da prática como elemento de reflexão do
professor. Coincide com uma formação contínua centrada na atividade cotidiana da sala de aula, próxima dos
reais problemas dos professores, juntamente com os outros docentes. Por isso, o processo de formação
continuada deve ser entendido enquanto possibilidade dos professores refletirem e problematizarem sua
prática docente e principalmente na atualização do conhecimento docente.

Portanto, com o propósito de desenvolver estratégias que beneficiem a formação continuada de professores,
ações governamentais tornaramse frequente em meio as exigência da sociedade na contemporaneidade para
com os profissionais da educação. Nesse sentido, destacamos como exemplo desses avanços a Educação a
Distância – EAD, que ao longo dos últimos anos, vem se destacando nas instituições de ensino superior,
pública e privada, na oferta de diferentes cursos, numa perspectiva de atender um contingente maior de
professores interessados na continuidade de sua formação.

De acordo com Mercado (2007, p. 177) “[...] a procura pela modalidade EAD, tem crescido de forma muito
positiva, com ajuda da evolução dos conhecimentos tecnológicos para obter acesso ao saber socialmente
produzido”, pois, as Tecnologias de Comunicação e Informação  TICs incorporaram na modalidade EAD a
capacidade de atender um maior número de interessados, principalmente as comunidades que moram
afastados dos centros urbanos.
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Diante destas considerações, discutir o Estágio Supervisionado na Formação Continuada de Professores de
Geografia na modalidade EAD e, suas possibilidades rumo a uma educação de qualidade é de extrema
relevância, uma vez que, possibilita aos estágios refletir, interpretar, questionar e melhorar a sua prática, de
modo a proporcionar um aprender significativo.

Mesmo se tratando de um curso de formação continuada de professores, o Estágio Supervisionado não
poderia ficar menos valorizado. Muito pelo contrário, esta especificidade impõe à disciplina um novo desenho
curricular, requalificandoa, a partir destas exigências de um novo perfil, que atenta o movimento de
transformação nas escolas.

A experiência do Estágio Supervisionado é essencial na formação de professores de Geografia, uma vez que
oportuniza aos mesmos repensar sobre a prática vivenciada, ou seja, este acaba “[...] sendo configurado
enquanto preparação profissional de humanização e qualificação ao fim que se destina, possibilitando ao
estagiário vivenciar, refletir e intervir no ambiente escolar” (SANTOS, 2012, p.12). O Estágio Supervisionado
configurase como um dos principais momentos de encontro do licenciando com o seu ambiente de trabalho a
escola, que se torna lócus de (re) construção da prática docente e ao mesmo tempo de fortalecimento da
identidade docente. Nesta perspectiva, Buriolla (2009, p.13), ressalta que

O estágio é o lócus onde a identidade profissional é gerada, construída e referida;
voltase para o desenvolvimento de uma ação vivenciada, reflexiva e crítica e, por
isso, deve ser planejado gradativa e sistematicamente com essa finalidade.

Tais considerações nos motiva ampliar as discussões sobre o Estágio Supervisionado na Formação Continuada
na modalidade da Educação a Distância  EAD. Pois, entender o Estágio Supervisionado e suas contribuições
para a Formação Continuada de Professores é pensar o mesmo enquanto espaço privilegiado, o qual
proporciona aos professores em exercício a construção reflexiva de sua prática docente. Conforme as autoras
Pimenta e Lima (2012, p.140),

O estágio para os professoresalunos que já exercem o magistério tem seu sentido e
significado a partir da natureza do trabalho docente, que requer constante revisão
das práticas, no sentido de tornar o professor um sujeito que constrói
conhecimentos, com capacidade de fazer analise de sua prática fundamentada em
um referencial teórico que lhe permita, como resultado, a incessante busca de uma
educação de qualidade.

O Estágio Supervisionado para os professores que já atuam na docência constituise como um espaço de
formação continuada possibilitando a reflexão dos saberes docente. Onde através da realização do Estágio
Supervisionado na Formação Continuada á Distância, proporcionará um novo olhar acerca da observação, do
planejamento, das rotinas, registros entre outras reflexões.

O Projeto Político Pedagógico  PPP do curso de Geografia Licenciatura á Distância, prevê que, a disciplina
Estágio Supervisionado terá inicio a partir do quinto período se estendendo até o oitavo período,
contabilizando 400 horas obrigatórias. Desse modo, para atingir o objetivo proposto os Estágios
Supervisionados serão divididos da seguinte forma conforme o PPP:

•Estágio Supervisionado I os estagiários serão encaminhados para instituições de ensino que ofertem
turmas de Ensino Fundamental para a execução da pesquisa, da observação e do desenvolvimento de
atividades direcionadas ao ensino da Geografia nessa etapa da Educação Básica;

•Estágio Supervisionado II os estagiários serão encaminhados para instituições de ensino que ofertem as
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turmas de Ensino Médio para a execução da pesquisa, da observação e do desenvolvimento de atividades
direcionadas ao ensino da Geografia nessa etapa da Educação Básica;

•Estágio Supervisionado III os estagiários serão encaminhados para instituições de ensino que ofertem as
turmas de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental objetivando a prática do ensino e pesquisa, como também, a
vivência das atividades cotidianas da escola referentes a essa etapa da Educação Básica;

•Estágio Supervisionado IV  os estagiários serão encaminhados para instituições de ensino que ofertem as
turmas de 1º ao 3º ano do Ensino Médio objetivando a prática do ensino e pesquisa, como também, a
vivência das atividades cotidianas da escola referentes a essa etapa da Educação Básica.

Nesse sentido, não poderá ser aplicada nenhuma técnica de coleta de dados junto aos sujeitos da pesquisa
até o quinto semestre do curso, quando terá inicio o primeiro Estágio Supervisionado. Assim, apresentamos
na sequencia apenas algumas considerações iniciais sobre o Estágio Supervisionado na Formação Continuada
de Professores de Geografia em EAD.

Considerações Iniciais

Por se tratar de um trabalho em andamento, apresentaremos algumas considerações inicias sobre o mesmo.
Inicialmente destacamos que o Estágio Supervisionado na Formação Continuada de Professores de Geografia
na modalidade á Distância, possui a mesma estrutura presente no Projeto Político Pedagógico  PPP do curso
de Geografia Licenciatura presencial, ou seja, esta dividida em quatro períodos tendo início a partir do quinto
período prolongandose até o oitavo período do curso, contabilizando 400 horas obrigatórias.

O Estágio Supervisionado será gerenciado pelo Colegiado do Curso e será realizado em escolas conveniadas
das redes públicas municipais. É possível constatar que, nesse primeiro momento do estudo o Estágio
Supervisionado na Formação Continuada de Professores tem se tornado objeto de investigação e de
discussões acadêmicas.

Um dos trabalhos que utilizou o Estágio Supervisionado na modalidade EAD como objeto de estudo foi o
trabalho das autoras Eloiza da Silva Gomes de Oliveira Vera Lúcia Cunha, ambas docentes da Faculdade de
Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro  UERJ, intitulado “O Estágio Supervisionado na
Formação Continuada Docente a Distância: desafios a vencer e construção de novas subjetividades”
publicadas em 2006 na. Revista de Educación a Distancia  RED. O referido trabalho trata de uma reflexão
sobre o Projeto Curso de Prática Supervisionada de Educação a Distância da UERJ. Tais considerações nos
motiva a ampliar as discussões sobre o Estágio Supervisionado na modalidade da Educação a Distância na
Formação dos Professores em exercício.
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