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RESUMO

O presente artigo  visa a discussão da  importância do estágio  curricular  supervisionado  como práxis da 
formação de professores do curso de Geografia. A práxis no marxismo,  teria o poder de  transformar o 
espaço através da aquisição que a sociedade faz do conhecimento perante a natureza, na construção da 
consciência da situação social, do papel individual e coletivo de transformar a realidade. O conhecimento 
adquirido através da práxis, gera novas teorias e reflexões, possibilitando novas práxis, que garantiriam ao 
ser humano  a  constância dialética, em que o  ser humano  se  (re)conheceria e  (re)construiria enquanto 
sujeito  social  transformador  do  espaço.  A  proposta  dos  estágios  é  de  desenvolver  nos  estudantes  e 
futuros professores, a compreensão, aplicabilidade e  reflexão acerca das  teorias estudadas ao  longo do 
curso  de  licenciatura,  bem  como,  sua  prática,  de modo  que  os  professores  em  formação  possam  ser 
agentes de transformação da sociedade e contribuintes na construção de noções de cidadania pelos seus 
futuros estudantes, pois a ciência geográfica  seria entendida  como a que analisa as  transformações do 
espaço através da interação entre sociedade e natureza. O estágio curricular supervisionado proporciona 
ao licenciado o domínio de instrumentos com aporte prático e teórico, essenciais à realização das funções 
que  beneficiam  a  experiência  e  o  desenvolvimento  profissional,  além  de  ampliar  o  campo  de  ação, 
compreensão  e  análise  do  espaço  por  parte  dos  futuros  professores.  A  realização  do  estágio  é  algo 
desafiador,  pelas  especificidades  que  podem  ocorrer  ao  longo  de  sua  realização,  a  necessidade  de 
compreender com as diferenças dos contextos e seus alunos, sendo a sala heterogênea, mas que tentam 
homogeneizar  através  de  currículos, muita  das  vezes  impostos  por  agentes  que  propagam  o  sistema 
educacional com ideais neoliberais e completamente diferente da realidade escolar, seja dos sujeitos que 
compõem esses espaço, da comunidade escolar, de onde está inserido, que assim, tentam tornar a escola 
algo  desinteressante,  desmotivador,  distante  da  realidade  dos  alunos/professores,  dentre  outros 
aspectos, que levem a sucateação e privatização da educação. Pode‐se dizer que o estágio supervisionado 
curricular, leva a noção do que o futuro professor irá encontrar nas suas ações de trabalho e a tentativa de 
promover  realmente  o  processo  de  ensino  aprendizagem,  que  seja  crítico  ou  não,  tendo  assim,  a 
compreensão desses espaço como  local de sua práxis enquanto professor,  já que toda atividade prática 
tem em si a relação entre teoria e reflexão, e seus pressupostos históricos, que possam propiciar a análise 
e aprendizagem no  campo do estágio. Assim, esse  trabalho utilizou‐se de pesquisas bibliográficas para 
embasamento  das  análises  realizadas  sobre  o  estágio  curricular  supervisionado  de  Geografia,  na 
Universidade Federal de Viçosa ‐ UFV. 
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RESUMO: 

 
O presente artigo visa a discussão da importância do estágio curricular supervisionado 

como práxis da formação de professores do curso de Geografia. A práxis no marxismo, 

teria o poder de transformar o espaço através da aquisição que a sociedade faz do 

conhecimento perante a natureza, na construção da consciência da situação social, do 

papel individual e coletivo de transformar a realidade. O conhecimento adquirido 

através da práxis, gera novas teorias e reflexões, possibilitando novas práxis, que 

garantiriam ao ser humano a constância dialética, em que o ser humano se 

(re)conheceria e (re)construiria enquanto sujeito social transformador do espaço. A 

proposta dos estágios é de desenvolver nos estudantes e futuros professores, a 

compreensão, aplicabilidade e reflexão acerca das teorias estudadas ao longo do curso 

de licenciatura, bem como, sua prática, de modo que os professores em formação 

possam ser agentes de transformação da sociedade e contribuintes na construção de 

noções de cidadania pelos seus futuros estudantes, pois a ciência geográfica seria 

entendida como a que analisa as transformações do espaço através da interação entre 

sociedade e natureza. O estágio curricular supervisionado proporciona ao licenciado o 

domínio de instrumentos com aporte prático e teórico, essenciais à realização das 

funções que beneficiam a experiência e o desenvolvimento profissional, além de 
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ampliar o campo de ação, compreensão e análise do espaço por parte dos futuros 

professores. A realização do estágio é algo desafiador, pelas especificidades que podem 

ocorrer ao longo de sua realização, a necessidade de compreender com as diferenças dos 

contextos e seus alunos, sendo a sala heterogênea, mas que tentam homogeneizar 

através de currículos, muita das vezes impostos por agentes que propagam o sistema 

educacional com ideais neoliberais e completamente diferente da realidade escolar, seja 

dos sujeitos que compõem esses espaço, da comunidade escolar, de onde está inserido, 

que assim, tentam tornar a escola algo desinteressante, desmotivador, distante da 

realidade dos alunos/professores, dentre outros aspectos, que levem a sucateação e 

privatização da educação. Pode-se dizer que o estágio supervisionado curricular, leva a 

noção do que o futuro professor irá encontrar nas suas ações de trabalho e a tentativa de 

promover realmente o processo de ensino aprendizagem, que seja crítico ou não, tendo 

assim, a compreensão desses espaço como local de sua práxis enquanto professor, já 

que toda atividade prática tem em si a relação entre teoria e reflexão, e seus 

pressupostos históricos, que possam propiciar a análise e aprendizagem no campo do 

estágio. Assim, esse trabalho utilizou-se de pesquisas bibliográficas para embasamento 

das análises realizadas sobre o estágio curricular supervisionado de Geografia, na 

Universidade Federal de Viçosa - UFV. 

 
 
Palavras-chave: Práxis; Estágio Curricular Supervisionado; Formação de Professores. 
 
 
INTRODUÇÃO: 
 
 

Por meio do Estágio Curricular Supervisionado, os estudantes das licenciaturas se 

deparam com os primeiros contatos relacionados com a prática profissional docente, que 

é importante para a sua formação, principalmente quando há a associação da teoria com 

a prática e sua reflexão. O momento de realização do estágio consiste na aprendizagem 

necessária para a formação docente, em que a vivência com o espaço escolar e suas 

possíveis situações, seria o espaço onde se experiênciam as relações teórico-práticas da 

profissão. Para isso, faz-se imprescindível a realização dos estágios para compreender a 

transição da formação acadêmica para o campo profissional, além de conhecer o espaço 

escolar, os sujeitos que o compõe, as relações existentes, os currículos e propostas de 

políticas públicas educacionais. 



 
 

 Vale ressaltar que o estágio analisado neste trabalho, é o curricular. O mesmo 

tem por objetivo a formação de graduandos em licenciatura em futuros docentes, em 

que a experiência em sala de aula, seria campo de atuação profissional futura. Utilizou-

se então, Pimenta e Lima (2004), que ressaltam que o estágio curricular é o campo do 

conhecimento e por isso precisa de uma visão mais ampla do mesmo, assim, faz-se 

necessário sua execução prática, com a teoria e reflexão do mesmo. 

 O estágio quando realizado, se apresenta como meio de relacionar teoria e 

prática, que ao refletir sobre as mesmas, leva a compreensão sobre o trabalho docente. 

Neste momento o estagiário também deve refletir sobre sua trajetória escolar e o contato 

inicial que teve com a escola através do papel que exerceu como estudante, 

(re)conhecendo o espaço escolar com uma nova perspectiva, bem como, torna-se mais 

fácil de assimilação da teoria aprendida no curso da licenciatura quando há sua relação 

com a prática, e consequentemente, tendo a reflexão sobre essa relação. Já que é nessa 

prática da sala de aula, que o licenciando terá a oportunidade de empregar as 

aprendizagens sistematizadas no curso. 

 Partindo desse pressuposto, esta pesquisa utiliza do conceito e noções da práxis, 

para discutir sobre a importância da realização do estágio com a teoria e reflexão 

pertinentes para uma formação mais humana do professor, na construção da identidade 

profissional, consciência de classe e meio para alcançar a organização social dessa 

categoria de trabalho. Nesse sentido, a justificativa deste artigo é de ressaltar a 

importância do estágio, no sentido da aplicação acadêmica no espaço escolar, levando o 

estabelecimento das relações entre a teoria que é aprendida na licenciatura, com as 

dinâmicas existentes na prática profissional nas instituições de ensino. Para isso, o curso 

de licenciatura escolhido, foi o de Geografia na Universidade Federal de Viçosa, a qual, 

pude ser monitora do estágio curricular e a mesma é considerada por muitos professores 

da instituição, como uma das licenciaturas mais estruturadas e preocupadas com a 

formação docente de seus estudantes. 

 A metodologia escolhida foi a qualitativa acompanhada de análise bibliográfica 

e observação participante, que possibilitou a argumentação necessária para a 

compreensão do conceito de práxis e da importância do estágio para a formação 

reflexiva e humana de futuros docentes3. 

                                                            

3A formação ampliada capaz de articular as várias dimensões sociais implicam basicamente em 
dois grandes eixos: a formação técnica e a formação humana. Temática estudada e refletida ao 



 
 

 

O ESTÁGIO E A DOCÊNCIA 

 

O estágio é o momento em que coloca-se em prática as ações futuras da 

profissão, através de conhecimentos teóricos e práticos, podendo se apresentar de duas 

formas. A primeira compreende o estágio curricular obrigatório, em que há na matriz 

curricular do curso a proposta da sua realização como formação da sua futura profissão. 

A segunda tange o estágio não obrigatório, ou seja, não há sua garantia na matriz 

curricular do curso, mas o estudante pode realizá-lo e o mesmo fica como complementar 

à sua formação. Por isso, a partir de Tardif (2002) pode-se dizer que a realização do 

estágio se torna uma das etapas mais importante da formação e vivência dos estudantes, 

principalmente nas licenciaturas. Nesse sentido, existem legislações que garantem a 

obrigatoriedade do estágio nas licenciaturas, como as previstas na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), com o número 9394/96. No artigo nº13 da LDB 

9394/96, ressalta-se que os docentes devem vivenciar o espaço e a vida escolar, indo 

desde as atividades pedagógicas da escola, até planejamento, cumprimento de 

atividades, comprometimento com o processo de ensino-aprendizagem, dentre outras 

habilidades que visem a participação com o espaço e comunidade escolar. 

Segundo Tardif (2002), o estágio curricular supervisionado tem o objetivo de 

possibilitar a oportunidade de observar, planejar, pesquisas, executar e avaliar as 

diversas atividades que podem ser encontradas no espaço escolar, ao ponto de 

aproximar a teoria acadêmica com os currículos escolares encontrados na prática 

docente. 

 Por isso, o estágio curricular supervisionado se apresenta como ferramenta do 

futuro professor em dominar os instrumentos práticos e teóricos necessários à execução 

e aplicabilidade das funções docentes. A proposta também se aplica no retorno e ações 

realizadas nas escolas através dos estagiários, que para conseguir relacionar com o 

desenvolvimento profissional, devem ter orientação de outros profissionais que já atuam 

na área, sendo eles nas Universidades e nas Escolas. Entretanto, deve-se desenvolver 

atitudes e habilidades que criem condições de atuação, segurança e formação crítica dos 

                                                                                                                                                                              

longo do século XX com especial atenção pela tradição marxista. Citamos aqui Gramsci (2000) 
como uma das importantes referências pela profundidade e atualidade da temática abordada. 



 
 

estagiários, que ao serem realizadas como práxis, levaria os estagiários a se deparar com 

a realidade da educação e sua própria profissão. 

 As constantes mudanças sociais, políticas, culturais, tecnológicas e econômicas, 

entendidas no contexto do mundo globalizado, repercutem no pensamento e ações dos 

sujeitos no processo de ensino e aprendizagem, que passam a exigir cada vez mais de 

quem executa as atividades fins da escola, ou seja, dos professores. É desejável que a 

prática dos professores e estagiários, sejam reflexivas, para alcançar uma formação mais 

humana no processo de ensino e aprendizagem, além da própria identidade e 

reconhecimento da classe trabalhadora docente. O Estágio é uma importante mediação e 

espaço de desenvolvimento da consciência curricular, da realidade política escolar, das 

contradições onde estão inseridas as relações de aprendizagens, e da capacitação mais 

afinada entre as questões teóricas e a prática.  

 É importante (re)conhecer a escola, a comunidade escolar e os currículos, para 

que o docente possa levar seus estudantes  também à reflexão e ao que Imbernón (2001) 

caracteriza como acesso às informações, participação e construção do ser cidadão4. Por 

isso, cabe a prática docente o seu papel reflexivo, em que o professor possa cada vez 

mais desempenhar o seu trabalho de forma crítica e reflexiva, engendrando ações 

necessárias para o acesso à cidadania e formação dos cidadãos. Faz-se necessário que os 

sujeitos compreendam as relações com os objetos, principalmente do seu próprio 

trabalho, o que não se afasta da formação docente com seu objeto de estudo e da 

didática. Nesse sentido, Gramsci (2000) ressalta a necessidade de compreensão da 

relação sujeito e objeto, para entendermos como o ser humano se relaciona com a 

natureza, ambiente e a vida, consequentemente, como são vivenciadas as relações 

sociais e de transformação do espaço5. 

  

 

                                                            

4 O conceito cidadão aqui é utilizado no sentido grego original daquele que no espaço da Polís 
compartilha e experiência  os espaços geográfico e político. O termo cidadania tomou muitos 
sentidos conservadores a partir da Revolução Francesa, no entanto o nosso enfoque é da versão 
original crítica. Ou seja, o estágio pode se constituir num importante momento para desenvolver 
a consciência sobre a importância da escola, da aprendizagem, do currículo na preparação do 
cidadão.  
5 O espaço no sentido geográfico, é entendido em Santos (1986) como coagulação do trabalho 
social que se constrói nas ideias e ações da sociedade sobre a natureza. Materializando-se em 
diferentes contextos, ou seja, tempos, que ao se transformar constituem o objeto da geografia. 



 
 

O professor tem por finalidade no estágio, levar os estagiários à realidade escolar, 

criatividade e situações da profissão docente. É um momento onde as trajetórias 

formativas se encontram, desde o professor que, no caso das licenciaturas, atua no 

escola básica, recebendo o estudante, que por sua vez está acompanhado de outro 

docente que atua no ensino superior. Ou seja, a riqueza de experiências que são 

possíveis de trocas abre um campo de desenvolvimento inigualável, principalmente na 

trajetória de todo estudante. É, com certeza, o estágio um espaço privilegiado de 

formação, mediado por um conjunto de mediações formativas. 

 Assim, o estágio é imprescindível para o término da licenciatura, sendo 

considerado como momento de experiência com o espaço escolar e com profissionais da 

área. Pimenta e Lima (2004) ressaltam que este momento é de suma importância para a 

formação docente futura, por isso é pertinente a concepção de práxis para uma formação 

humana reflexiva, condizente com a realidade e as interações sociais de quando os 

homens transformam a natureza. 

 

A PRÁXIS NO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

 O estágio curricular supervisionado pode ser definido como campo do 

conhecimento, que visa atuar na área cursada ao longo da graduação, assim vivenciando 

o ambiente escolar e desafios encontrados por docentes no seu campo de trabalho. De 

tal modo, o estágio quando curricular e supervisionado, deve se apresentar como 

momento de colocar a teoria estudada em disciplinas da graduação, em prática, 

constante e reflexiva. Com outras palavras e para compreender o que seja,  

 

O estágio, ao contrário do que se propugnava, não é atividade prática, 
mas teórica, instrumentalizadora da práxis docente, entendida esta 
como atividade de transformação da realidade. Nesse sentido, o 
estágio curricular é atividade teórica de conhecimento, 
fundamentação, diálogo e intervenção na realidade, esta, sim objeto da 
práxis. Ou seja, é no contexto da sala de aula, da escola, do sistema de 
ensino e da sociedade que a práxis se dá. (PIMENTA e LIMA, 2004, 
p. 45). 
 

 Nesse entendimento de práxis é que se nota a importância do estágio, já que o 

estagiário pode ter ações analisando e refletindo sobre um planejamento formativo. Ou 

seja, com a interação entre teoria e prática no mesmo momento, que é no espaço escolar, 

a atividade experimental proporcionado também cria novas teorias através da reflexão e 



 
 

análise das ações propostas. O que constitui de forma imprescindível para a formação 

profissional que seja mais ampla, humana, identitária e fundamentada na relação 

dialético-reflexiva. 

 Há um grande equívoco, por vezes reforçado nos curso de licenciaturas quando 

são dissociadas teoria e prática. No pensamento marxista essas dimensões são “lados de 

uma mesma moeda”, pois não é possível que uma exista sem a outra. Essa dissociação, 

normalmente incentivada por uma certa tradição liberal que secciona as unidades, 

adentra os manuais, livros e processos formativos. Como autores experimentamos na 

vida estudantil e profissional no sentido de observar esse seccionamento na vida 

formativa. A atribuição da base desse equívoco tem sua gênese na clássica divisão 

liberal do estado da sociedade civil, como se ambas fossem partes isoladas e autônomas. 

Pelo menos nesse momento é importante que estagiários e docentes tenham a 

consciência da sua realização, principalmente no sentido da práxis reflexiva, em que o 

estagiário não se limite a aplicação apenas da parte prática, desvinculada da teoria ou da 

realidade daquele espaço escolar (seja no campo micro ou macro dos sistemas 

educacionais) e dos sujeitos que o compõe (internamente ou externamente). Além do 

mais, é preciso adaptar as discussões “acadêmicas” com as “escolares”, pois quando 

saímos das universidades e da condição de estudantes, nos deparamos com as escolas e 

como docentes, sendo que nesses lugares o grau de maturação é diferente e necessita de 

linguagens que sejam mais adequadas ao público alvo naquele momento. É através de 

metodologias e disciplinas da área de educação, que podemos nos preparar para aplicar 

esses conhecimentos específicos das áreas, por isso, também é necessário para a 

realização do estágio o conhecimento da ciência que escolheu para lecionar e de 

didática, assim enfatizando mais uma vez a importância da práxis. 

 Segundo Pimenta e Lima (2004), a teoria deve: 

 

Iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para análise e 
investigação que permitem questionar as práticas institucionalizadas e 
as ações dos sujeitos, e ao mesmo tempo, colocar elas próprias em 
questionamento, uma vez que as teorias são explicações sempre 
provisórias da realidade. (PIMENTA e LIMA, 2004, p. 43). 

 

 A prática então, vai de encontro com a ação e reflexão quando os estagiários 

(re)pensam suas atitudes, valores e metas, que devem ser instrumentalizadas com a 

teoria proposta por Pimenta e Lima (2004), pois a teoria também é necessária para 

práticas reflexivas. 



 
 

 Essa relação também serve e deve ser entendida como compreensiva da 

profissão docente, na construção da sua identidade profissional, já que sua dissociação 

não levaria a luta de classe, mas a alienação, que segundo Konder (1998), 

 
Marx chamou de alienação do trabalho precisamente este fenômeno 
pelo qual o trabalhador, desenvolvendo a sua atividade criadora em 
condições que lhe são impostas pela divisão da sociedade em classes, 
é sacrificada ao produto do trabalho. (KONDER, 1998, p.38) 

 

 Assim, mesmo a teoria sendo utilizada com prática, sua reflexão também auxilia 

na constituição do saber e na identidade docente, seja para compreender o sistema 

educacional, o social, político e econômico, como também, de organização docente. Já 

que o estágio curricular supervisionado é espaço da relação entre teoria e prática que 

possibilita a vivência pessoal e profissional na construção da identidade e de 

embasamento para sua profissionalização (PIMENTEL e PONTUSCHKA, 2010). 

Sobre a construção do saber docente, 

 

O Estágio Supervisionado deve ser considerado um instrumento 
fundamental no processo de formação do professor. Poderá auxiliar o 
aluno a compreender e enfrentar o mundo do trabalho e contribuir 
para a formação de sua consciência política e social, unindo a teoria à 
prática. (KULCSAR, 2004, p. 64). 

 

 Por meio dessa discussão, cabe salientar que a formação docente, seja na 

construção da identidade ou da sua profissionalização, deve ser entendida com o papel 

transformador que a práxis poderá levá-los em seu entendimento no marxismo, que 

segundo este, a práxis seria a atividade humana transformadora da natureza pelas ações 

da sociedade, ou seja, da realidade material, em que o fundamento das teorias deveriam 

estar incluídas como práxis, já que as relações sociais produzem e se reproduzem como 

múltiplas dimensões sociais (econômica, política, cultural, e outras)  desenvolvem as. 

“Com Marx, o problema da práxis como atividade humana transformadora da natureza e 

da sociedade passa para o primeiro plano. A Filosofia se torna consciência, fundamento 

teórico e seu instrumento” (VÁZQUEZ, 2007, p.109) 

 A prática é indispensável durante o processo de formação docente, em que 

através da sua realização, o estagiário passa a se observar no espaço escolar e tem 

consciência do seu papel de agente transformador da sociedade, já que lidará 

diretamente com outros sujeitos. 



 
 

 Ao unir teoria e prática, o estagiário passa a ter ação com cunho de 

transformação e revolução social, pois “a relação entre teoria e práxis é para Marx 

teórica e prática; prática, na medida em que a teoria, como guia da ação, molda a 

atividade do homem, particularmente a atividade revolucionária; teórica, na medida em 

que esta relação é consciente” (VÁZQUEZ, 2007, p.109). No pensamento marxista, a 

práxis é então, uma atividade de origem na interação entre sociedade e natureza, que só 

faz sentido quanto o homem altera a natureza através de suas condutas, cabendo a estas, 

serem reflexivas. 

 

GEOGRAFIA E PRÁXIS MARXISTA 

 

 As primeiras concepções de práxis foram discutidas por Aristóteles, tendo seu 

aprofundamento por outros autores, dentre eles Marx, e a tradição pós-hegeliana crítica, 

desenvolvendo uma crítica ao idealismo tratando-a práxis como atividade realizada 

entre sociedade e natureza. Esta concepção em muito se aproxima do objeto de pesquisa 

da ciência geográfica crítica, que é a de interação entre sociedade e natureza na 

transformação do espaço. Por essa proximidade, escolheu-se a licenciatura em 

Geografia para analisar enquanto realização do estágio curricular supervisionado. 

 Nessa ciência, há pressupostos ideológicos que não sejam apenas marxistas, 

entretanto, ao aproximar essas ideologias, como por exemplo, a visão neoliberal da 

práxis, nota-se um afastamento do objeto de pesquisa da Geografia. A práxis 

conservadora se materializa nas relações sociais opressivas, dimensionando o espaço a 

partir da propriedade privada, concentração e centralização de capitais. A práxis que faz 

avançar é aquela que caracteriza a relação teórica e prática pelas suas contradições, 

concebendo as questões a partir da dialética e da totalidade.  

 

O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM GEOGRAFIA 

 

 A formação prática da licenciatura em Geografia na Universidade Federal de 

Viçosa, ocorre no decorrer do curso, sendo do 5º ao 8º período a execução das 

disciplinas de Estágio obrigatório na licenciatura, vinculadas às disciplinas pedagógicas 

e de aplicação de metodologias específicas da ciência geográfica. A portaria de 

reconhecimento pelo Ministério da Educação (MEC) é o de número 554 de 25/02/2005 

(bacharelado e licenciatura), com renovação na portaria do MEC número 48 de 



 
 

22/05/2012 (licenciatura) e posteriormente, portaria número 541 de 25/08/2014 

(licenciatura). 

 Segundo o parecer nº02 de 19 de fevereiro de 2001, os estágios podem ser 

distribuídos nas seguintes modalidades: regência de classe, projetos de extensão, 

projetos de pesquisa, monitorias, seminários temáticos e outras possibilidades da 

realidade da universidade e unidades escolares. Cabendo de forma incisiva na práxis 

necessária à formação docente, em que teoria e prática se apresentam de forma reflexiva 

e com ações das mais diversas em relação à didática. 

 Dentre as disciplinas diagnosticadas como específicas da licenciatura, além dos 

quatro estágios, pode-se citar: psicologia do desenvolvimento da aprendizagem 

(EDU117), estrutura e funcionamento do ensino fundamental e médio (EDU144), 

metodologia para pesquisa em ensino de geografia (GEO472), didática (EDU155), 

prática de pesquisa em ensino de geografia (GEO483), libras – língua brasileira de 

sinais (LET290), prática de ensino de geografia (GEO470), além de optativas da área de 

ensino, bem como as disciplinas de estágio e suas respectivas ementas de acordo com a 

Pró Reitoria de Ensino (2016) são: 

ANÁLISE DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E ESTÁGIO (GEO473): Compreensão 

da escola: tempos, espaços e sujeitos a partir da vivência, interação, observação e 

reconhecimento de sua dinâmica. Análise dos condicionantes históricos, culturais, 

sociais, políticos e econômicos. Visita a um centro de relevância no campo do Ensino 

de Geografia. Elaboração e execução de projeto, no campo de estágio que contemple o 

eixo temático desenvolvido na disciplina. Orientação do estágio curricular 

supervisionado. Carga horária: 2 hora/aula teóricas e 6 hora/aula práticas por semana, 

total de 120 horas. 

ANÁLISE DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E ESTÁGIO (GEO474): Geografia 

Escolar e Geografia Acadêmica: aproximações e distanciamentos. O currículo de 

Geografia na Educação Básica. Participação e vivência na rotina da escola e das aulas, 

bem como em projetos pedagógicos de Geografia e interdisciplinares. Elaboração e 

execução de projeto de ensino de Geografia. Visita a um centro de relevância no campo 

do Ensino de Geografia. Orientação do estágio curricular supervisionado. Carga horária: 

2 hora/aula teóricas e 6 hora/aula práticas por semana, total de 120 horas. 

ANÁLISE DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E ESTÁGIO (GEO475): A sala de aula 

de Geografia: observação do trabalho docente. Planejamento e regência de aulas de 

Geografia no Ensino Fundamental (6º ao 9º ano). Participação e vivência na rotina da 



 
 

escola e das aulas, bem como em projetos pedagógicos de Geografia e 

interdisciplinares. Visita a um centro de relevância no campo do Ensino de Geografia. 

Orientação do estágio curricular supervisionado. Carga horária: 2 hora/aula teóricas e 6 

hora/aula práticas por semana, total de 120 horas. 

ANÁLISE DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E ESTÁGIO (GEO476): A sala de aula 

de Geografia: A observação do trabalho docente; planejamento e regência de aulas de 

Geografia no Ensino Médio. Organização de seminários sobre a Geografia Escolar. 

Visita a um centro de relevância no campo do Ensino de Geografia. Apresentação final 

de portfólio. Seminário de finalização. Orientação de estágio curricular supervisionado. 

Carga horária: 2 hora/aula teóricas e 9 hora/aula práticas por semana, total de 165 horas. 

 Observou-se também, que as disciplinas seguem uma sequência metodológica 

que é imprescindível para a maturação da formação do futuro docente, que consegue 

conciliar as disciplinas práticas com as teóricas, com a reflexão necessária às atividades 

propostas pelos professores de estágio, principalmente com a elaboração e construção 

do portfólio avaliativo. Este se consolida através das observações escolares com a 

reflexão dos estagiários e a relação com o conteúdo da ciência geográfica, não sendo 

algo engessado e entendido como apenas “técnico”, mas sendo das observações pessoais 

através do aparato teórico no momento da prática. 

 Os portfólios basicamente entraram na proposta de avaliação dos estágios em 

Geografia da Universidade Federal de Viçosa, em que sua realização desde o primeiro 

até o último estágio, perpassa nas observações, angústias, metas alcançadas, as 

metodologias encontradas, a observação e posteriormente a construção da didática por 

meio de regências, dentre outras possibilidades que cabem na construção desse 

documento que é de reflexão do momento do estágio. 

 Cada estágio tem uma possibilidade de análise e construção do mesmo, embora 

pareça muito similar na ementa das disciplinas. Mas na sua realização, as aulas 

“teóricas” na Universidade são embasadas com textos e debates entre os alunos do 

estágio e o professor do estágio, o que auxilia na realização do campo, em que os textos 

considerados de teoria conseguem servir de base para ações práticas e a reflexão sobre 

as mesmas. O professor do estágio na Universidade acompanha as escolas, os 

professores das escolas e até mesmo os estagiários, quando são realizadas regências e 

projetos pedagógicos. O professor na escola que orienta a prática dos estagiários acaba 

tendo um contato maior na realização do mesmo, pois auxilia e propõe ações práticas. 

Cabe aos estagiários teorizar, praticar e refletir sobre a sua formação e atuação 



 
 

profissional futura, assim, realizando a práxis necessária para a consolidação da sua 

identidade. 

 O estágio contribui com a relação entre teoria e prática, os conceitos geográficos 

com as vivências pessoais dos sujeitos da comunidade escolar, que deve ser realizado no 

estágio e nas disciplinas práticas encontradas no decorrer do curso. A carga horária do 

estágio supervisionado na licenciatura em Geografia é contemplada e exigida de 

realização através da Lei 11.788 de 25/09/2008, podendo ser justificada enquanto 

normatização, que visa a constituição do processo formativo dos graduandos e que 

necessita de conhecimentos para seu desenvolvimento profissional. 

 É necessário que os estagiários possam compreender a estrutura dos estágios 

curriculares supervisionados, ao ponto de aplicar também no seu processo de formação 

docente. A estrutura apresentada nos estágios de Geografia na Universidade Federal de 

Viçosa, são equivalentes a perspectiva de práxis, já que começa a ser realizado no meio 

da graduação, após os estudantes completarem determinada carga de créditos de 

conhecimento da ciência geográfica, possuem horas teóricas sobre o próprio estágio e 

carga horária prática necessária para uma boa execução de campo, além disso, as 

atividades avaliativas como o caso do portfólio, se fazem imprescindíveis para a 

reflexão proposta para uma formação que seja mais humana, auxilie na construção da 

identidade docente, que dialogue com a realidade do ambiente escolar e que possa 

aguçar momentos que talvez o estagiário jamais tenha pensado em viver sem se 

imaginar na formação docente. 

 É de suma importância a utilização da bibliografia proposta nos estágios na 

aplicação em campo, já que são fundamentais para sua inserção no espaço escolar. 

Quando há dificuldade de compreensão dos textos, de aplicação dos mesmos ou a não 

utilização, o estágio se fragmenta na busca de ter a práxis, principalmente para os 

professores de Geografia, que estão engendrados em discussões de transformação do 

espaço através da interação entre sociedade e natureza. 

 Em consonância com a discussão, vale salientar que a práxis corrobora para os 

quatro pilares diagnosticados por Tardif (2002) como essenciais para a profissão 

docente, sendo estas: os saberes da formação profissional, saberes curriculares, saberes 

disciplinares e os saberes experienciais, que são constituídos ao longo do cotidiano. 

Assim, a prática se constitui com a teoria realizada com reflexão, na construção de 

saberes que levarão a formação profissional docente, sem restringir a sua fragmentação 



 
 

ou sobreposição de um saber, já que ambos se relacionam e devem dialogar na 

construção da identidade e práxis docente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio das discussões acima sugeridas sobre a importância do estágio 

curricular supervisionado de Geografia, pode-se dizer que o conceito de práxis proposto 

por Marx, se enquadra na possibilidade de realização do mesmo, no sentido de 

aprofundar as relações entre teoria e prática, tanto na leitura da realidade quanto nas 

proposições de mudanças sobre ela. 

No marxismo a práxis teria o poder de transformar o espaço através da aquisição 

que a sociedade faz do conhecimento perante a natureza, na construção da consciência 

da situação social, do papel individual e coletivo de transformar a realidade. O 

conhecimento adquirido pela práxis, gera novas teorias e reflexões, possibilitando novas 

práxis, que garantiriam ao ser humano a constância dialética, de se (re)conhecer e 

(re)construir-se enquanto sujeito social transformador do espaço. 

A proposta dos estágios é de desenvolver nos estudantes e futuros professores, a 

compreensão, aplicabilidade e reflexão acerca das teorias estudadas ao longo do curso 

de licenciatura, bem como, sua prática. Possibilitando que os professores em formação 

sejam agentes de transformação da sociedade e contribuintes na construção de noções 

de cidadania pelos seus futuros estudantes, pois a ciência geográfica seria entendida 

como a que analisa as transformações do espaço através da interação entre sociedade e 

natureza. 

O estágio curricular supervisionado proporciona ao licenciado o domínio de 

instrumentos com aporte prático e teórico, essenciais à realização das funções que 

beneficiam a experiência e o desenvolvimento profissional, além de ampliar o campo de 

ação, compreensão e análise do espaço por parte dos futuros professores. A realização 

do estágio é algo desafiador, pelas especificidades que podem ocorrer ao longo de sua 

realização, a necessidade de compreender com as diferenças dos contextos e seus 

estudantes. A tentativa de homogeneizar a formação por meio dos currículos é uma 

tendência das sociedades capitalistas caracterizando a práxis conservadora. Os CBCs 

(Currículos Básicos Comuns) em Minas Gerais, as discussões sobre BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular) atualmente indicam esses esforços. De outro lado vão 

sendo realizadas experiências inovadoras nas escolas e sobretudo, na relação 



 
 

universidade e escola básica capazes de indicar novos elementos à práxis avançada. O 

estágio tem sido um desses momentos privilegiados de reencontro com as dimensões 

sociais e curriculares permitindo experiências múltiplas, com turmas heterogêneas, com 

raízes culturais diversas e expressões do mundo do trabalho reais. O estágio é uma 

pequena janela que permite ao estagiário visualizar um pouco do processo formativo e a 

complexa trama que mobiliza a formação para a práxis. Bem como, o atual momento 

vivenciado no nosso país, necessita cada vez mais de docentes reflexivos e com 

consciência do seu trabalho, para não haver retrocessos e mais precarização da 

educação. 
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