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RESUMO 

 

Este trabalho tem como foco o tema formação de professores de geografia. 

Objetiva conhecer o perfil de formação docente do curso de Licenciatura em Geografia 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Central Mossoró. Sob o 

ponto de vista de abordagem do problema, esta é uma pesquisa de natureza 

qualitativa. E baseou-se nas seguintes etapas de investigação: revisão bibliográfica, 

estudo documental e realização de entrevistas. Na fundamentação teórica nos 

baseamos em autores tais como: Freire (2002), Tardif; Lessard (2009), Gatti (2014), 

dentre outros que abordam a temática ensino e formação de professores. No que se 

refere ao ensino e formação de professores em Geografia nos baseamos em autores 

especialistas desta área como Cavalcanti (2002, 2011, 2013), Castellar (2010), Callai 

(2003, 2011), Pinheiro (2006), Vesentini (2013). Na pesquisa documental analisamos 

principalmente as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores da 

Educação Básica, Diretrizes Curriculares para formação do Professor de Geografia e 

o Projeto Pedagógico do Curso. Para concretização do estudo realizou-se entrevistas 

com egressos e professores formadores a fim de identificar o perfil de formação 

docente em Geografia no referido curso de licenciatura. A análise dos documentos e 

os resultados das entrevistas evidenciam que o curso tem um bom potencial no que 

se refere a uma formação sólida quanto as temáticas específicas da Geografia, porém 

falta diálogo entre esses conteúdos e suas práticas de ensino e a incorporação de 

temáticas inerentes ao trabalho docente que propiciem uma formação integral do 

profissional. Esperamos com este trabalho contribuir para o conhecimento da 

realidade atual do curso, despertar novas reflexões e assim produzir perspectivas para 

uma formação docente ampla e significativa para a prática na Educação Básica. 

 

Palavras-chave: Formação Docente em Geografia. Ensino de Geografia. Educação 

Básica. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This work focuses on the theme of training of geography teachers. It aims to 

know the profile of teacher education in the Licentiate Degree in Geography at the 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Central. From the point of 

view of approaching the problem, this is a work of a qualitative nature. And it was based 

on the following stages of investigation: literature review, documental study and 

interviews. In the theoretical foundation, we are based on authors such as: Freire 

(2002), Tardif; Lessard, (2009), Gatti (2014), among others that address the theme of 

teaching and teacher training. With regard to the teaching and training of teachers in 

Geography, we are based on specialist authors in this area such as Cavalcanti (2002, 

2011, 2013), Castellar (2010), Callai (2003, 2011), Pinheiro (2006), Vesentini (2013). 

In the documental research, we analyzed mainly the National Curriculum Guidelines 

for Training Basic Education Teachers, Curricular Guidelines for the training of 

Geography Teachers and the Course's Pedagogical Project. To carry out the study, 

interviews were conducted with graduates and teacher trainers in order to identify the 

profile of teacher training in Geography in that degree course. The analysis of the 

documents and the results of the interviews show that the course has good potential 

in terms of solid education regarding the specific themes of Geography, but there is a 

lack of dialogue between these contents and their teaching practices and the 

incorporation of themes inherent to the teaching work that provide a comprehensive 

professional training. We hope with this work to contribute to the knowledge of the 

current reality of the course, awaken new reflections and thus produce perspectives 

for a broad and meaningful teacher training for the practice in Basic Education. 

 

Key words: Teaching Education in Geography. Teaching Geography. Basic 

education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo surge do nosso interesse em refletir em um mestrado 

interdisciplinar em Ensino, POSENSINO, sobre a formação do docente de Geografia.  

A linha 1 de pesquisa desse programa de pós-graduação, Ensino de Ciências 

Humanas e Sociais, tem dentre seus objetivos a investigação do processo de ensino 

e aprendizagem nas disciplinas de ciências humanas e sociais em uma perspectiva 

interdisciplinar em sua área de concentração com foco no ensino na escola pública 

(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2015).  

E a Geografia compõe o quadro dessas disciplinas, além de ser uma ciência 

privilegiada nessa discussão por ser pautada em um objeto interdisciplinar: o espaço 

geográfico (CAVALCANTI, 2002). O estudo do espaço geográfico, através da análise 

da dinâmica social e espacial, portanto, da interface entre a natureza e sua 

apropriação e transformação pela sociedade em seus sistemas de interesse, social, 

político, econômico e nas diversas escalas: local, regional e global é de fundamental 

importância para levar o educando a compreender o mundo. Principalmente, diante o 

cenário das novas tecnologias de informação, com os avanços nas pesquisas 

científicas e com as transformações no território (BRASIL, 2006a). 

A formação de professores1 de Geografia nos chama a atenção por 

considerarmos a necessidade de qualificação desses para o sucesso do ensino e 

aprendizagem do componente curricular na educação básica, em meio a esse rápido 

e constante cenário de mudanças. Parafraseando Azzi (2005), não se trata em 

acreditarmos que a qualificação docente pode, de forma isolada, assegurar um ensino 

de qualidade. No entanto, uma política de democratização da escola pública que tenha 

como um de seus objetivos o ensino de qualidade necessita, também, do professor 

de qualidade.   

A temática já foi objeto de diversos estudos empreendidos, no entanto, o que 

eles nos revelaram é a necessidade de avançarmos no debate e em seu processo de 

reavaliação no contexto socioeducacional contemporâneo. Principalmente, diante dos 

desafios a serem ainda superados pelos cursos de formação que as pesquisas 

desvelam.  

 
1 Quando mencionamos professores de Geografia entenda-se professores e professoras de Geografia. 
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É, por exemplo, o que denunciam e em que se baseiam os Pareceres do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), como o Parecer CNE/CP 9/2001, ao tratar 

das propostas de Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, já 

indicava a necessidade de enfrentamento de lacunas históricas na formação docente 

em nível superior. Dentre essas, a superação dos moldes tradicionais nos cursos de 

licenciaturas, com ênfase nos conteúdos da área específica mais voltados para a 

formação e atuação do bacharel. A licenciatura seria uma espécie de apêndice, 

proporcionada pelo Bacharelado e a atuação do licenciado era vista como residual, 

inferior, como uma atividade vocacional que permitiria grande dose de improviso. 

(BRASIL, 2001a). 

O documento ainda denunciava a ausência de um projeto institucional 

focalizado nos problemas e nas especificidades das diferentes etapas e modalidades 

da educação básica, e que estabelecesse o equilíbrio entre o domínio dos conteúdos 

curriculares e a sua adequação pedagógica (BRASIL, 2001a). 

Problemas que não foram superados no sistema de ensino, visto que, mais 

adiante, os pareceres 2015 e 2019, ao orientarem as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação 

Básica e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores 

para a Educação Básica e Base Nacional Comum para a Formação Inicial de 

Professores da Educação Básica (BNC-Formação), respectivamente, vêm reforçar 

essa necessidade de revisão do processo de formação de professores para o 

enfrentamento de problemas no campo institucional e curricular.  

Esses ainda indicam para a incorporação no processo formativo docente de 

temáticas que emergem no campo educacional, como a interdisciplinaridade, a 

aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), as questões socioambientais, 

étnico-raciais, de gênero, sexual, de faixa geracional e sociocultural, a equidade. 

As questões históricas que acometem as licenciaturas não se resumem a uma 

área específica. E a Geografia, de certo, é acometida por essa problemática. Estudos 

como o de Vesentini (2013), denunciam: “Sabemos que a preocupação com a 

formação do professor de Geografia, em especial com relação à escola fundamental 

e média, é quase inexistente nos nossos cursos de Geografia, mesmo nas melhores 

universidades do país” (VESENTINI, 2013, p. 235). 
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Estado do conhecimento por nós empreendido no Catálogo de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), que será mais adiante apresentado, revelou velhos problemas no que se 

refere à formação do professor de geografia. Como os relacionados à metodologia e 

ao distanciamento entre o conhecimento geográfico e a prática pedagógica no âmbito 

dos componentes curriculares do curso de formação, a necessidade de mudanças no 

trato desses componentes no Programa Curricular dos cursos e quanto à mudança 

de postura dos professores formadores.  

Este fato gera prejuízos para o ensino do componente curricular no nível 

básico. A ausência de uma boa base epistemológica, associada a dificuldade em 

articular teoria e prática em sala de aula pelo professor vai contribuir para o 

entendimento da Geografia apenas como uma disciplina descritiva, que exige mais a 

memorização de conteúdos do que o pensamento reflexivo do discente.  

Ainda observamos, em nossa investigação, poucos estudos sobre a formação 

inicial docente em Geografia para a região Nordeste do país na plataforma.  

Em meio às problemáticas identificadas, uma vez da tradição do país em se 

valorizar a formação do bacharel em detrimento do licenciado e, dada a pouca 

inserção dos cursos locais nas pesquisas, despertamos para os questionamentos à 

nossa realidade. E começamos a nos indagar: Em qual perspectiva se dá a formação 

docente no curso de licenciatura plena em Geografia da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN), Campus Central?  

Escolhemos o curso de Geografia, do Campus Central, da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN, pela proximidade e experiência enquanto 

egressa do referido curso, porém ainda não atuante na docência, o que acaba, de 

certo modo, a nos gerar dúvidas, inquietações, perspectivas sobre a prática docente. 

Com isso, há o interesse em ouvir os que estão inseridos no processo. 

A opção pelo curso ainda se dá por sua importância na formação de 

professores de Geografia para o Estado do Rio Grande do Norte, formando, também, 

alunos oriundos de Estados vizinhos como o Ceará desde o início de seu 

funcionamento em 1971. 

A relevância dessa pesquisa se dá em virtude da reflexão a respeito da 

formação inicial do professor de Geografia para o ensino básico em âmbito local. Visto 

a importância da construção de uma formação sólida pautada em princípios 

epistemológicos, pedagógicos e metodológicos, em meio às exigências do sistema de 
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ensino e aos desafios que compreendem o processo de ensino e aprendizagem na 

sociedade contemporânea.  

Na ciência geográfica esta necessidade se faz ainda mais presente, uma vez 

que essa trata das transformações sociais que são constantes no meio. Daí, a 

importância de se analisar como o curso vem trabalhando a formação desses futuros 

profissionais da docência.  

O propósito é refletir sobre a formação dos futuros professores de geografia 

formados pela UERN, Campus Central, contribuir para o conhecimento da realidade 

atual e assim produzir perspectivas para uma formação ampla e significativa. 

Elencamos como norteadores da nossa pesquisa os seguintes objetivos:  

Geral  

• Analisar o perfil da formação docente no curso de licenciatura plena em 

Geografia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

Campus Central.  

Específicos 

• Compreender em que medida os componentes curriculares que compõem o 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do curso explicita a relação entre a 

Geografia e o ensino dessa ciência na educação básica; 

• Conhecer em que sentido o curso prepara o seu aluno para atuação no Ensino 

Básico em seus aspectos teórico-metodológicos e pedagógicos;  

• Identificar perspectivas e objeções que o curso possui para qualificar os 

docentes que forma para atuar no ensino básico. 

No desenvolvimento do nosso trabalho buscamos, em um primeiro momento, 

refletir sobre a formação do professor de Geografia no contexto da formação 

brasileira, segundo as normativas nacionais que regem esse processo formativo, bem 

como por meio da realização de um Estado do Conhecimento para identificação do 

que vem sendo produzido na academia sobre a temática.  

Em seguida, procuramos estabelecer um diálogo sobre formação docente em 

Geografia, Interdisciplinaridade e Humanização no ensino, buscando uma relação 

entre nossa temática e as áreas de interesse do Programa de Mestrado em Ensino. 

Sobre interdisciplinaridade nos baseamos em autores como Fazenda (2011), Japiassu 

(1994, 2006), Frigotto (2008), Thiesen (2008), Cavalcanti (2002), Pontuschka (1999). 

E em Freire (2002), Tardif e Lessard (2009), Cavalcanti (2013) e Kaercher (2004, 

2013) para abordarmos humanização e prática docente em Geografia, nessa parte do 
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trabalho já realizamos um ensaio com egressos do curso, integrantes da nossa 

amostra de pesquisa.  

Por fim, procuraremos problematizar sobre o currículo na formação docente, 

analisando o PPC e a matriz curricular do curso de Geografia da UERN, Campus 

Central, para essa discussão nos baseamos em documentos que regem a formação 

docente e o ensino de Geografia no Brasil. E abordamos a visão do egresso do curso 

sobre seu processo formativo e implicações na sua prática na educação básica. Bem 

como, a dos docentes do referido curso no que se refere a sua prática na formação 

do futuro licenciado para atuação na educação básica.  

A metodologia utilizada na realização da pesquisa foi a seguinte: 

Método de abordagem – Sob o ponto de vista de abordagem do problema, este é 

um trabalho de natureza qualitativa. Segundo Richardson (2012), “A abordagem 

qualitativa de um problema, além de ser uma opção do investigador, justifica-se, 

sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno 

social” (p. 79). Ainda segundo o autor, “O método qualitativo difere, em princípio, do 

quantitativo à medida que não emprega um instrumental estatístico como base do 

processo de análise de um problema. Não pretende numerar ou medir unidades ou 

categorias homogêneas” (RICHARDSON, 2012, p. 79). Antes, examinar as 

informações e pontos de vista obtidos, com vistas a compreender o objeto em análise. 

Quanto aos Procedimentos de pesquisa o trabalho baseou-se em revisão 

bibliográfica, estudo documental e entrevistas com egressos e professores do curso 

de licenciatura plena em Geografia da UERN, Campus Central. 

Pesquisa bibliográfica – Baseou-se em uma pesquisa realizada a partir de material 

já publicado, constituído principalmente de: livros, publicações em periódicos e artigos 

científicos, dissertações, teses, disponíveis em base de dados digitais e nas 

bibliotecas das universidades que integram o Programa de Mestrado POSENSINO, 

de modo a ter contato direto com o que já foi produzido sobre o assunto da pesquisa. 

Na fundamentação teórica utilizamos o pensamento de autores como: Freire (2002), 

Tardif; Lessard (2009), Tardif (2012), dentre outros que abordam a temática ensino e 

formação de professores. No que se refere ao ensino e formação de professores em 

Geografia nos baseamos em autores especialistas desta área como Cavalcanti (2002, 

2011, 2013), Castellar (2010), Callai (2003), Vesentini (2013), Pinheiro (2006). 

Estas obras a princípio foram examinadas e selecionadas para fundamentarem e 

comporem o corpo do trabalho final.  



21 

 

 

Pesquisa documental – Segundo Gil (2002), dentre as suas vantagens, 

“Primeiramente, há que se considerar que os documentos constituem fonte rica e 

estável de dados. Como os documentos subsistem ao longo do tempo, tornam-se a 

mais importante fonte de dados em qualquer pesquisa de natureza histórica (p. 46)”. 

Realizamos análises de documentos tais como: a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB nº 9.394/96), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio, disponíveis no banco de dados do 

portal do Ministério da Educação e Cultura (MEC).  

Ainda analisamos o PPC de Geografia da UERN, Campus Central, bem como 

ementas dos componentes curriculares do curso, avaliações do Conselho Estadual 

de Educação vigentes no período de formação dos egressos, documentos obtidos 

junto ao Departamento de Geografia (DGE). E, ainda, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica, Diretrizes Curriculares 

para formação do Professor de Geografia. Nosso intuito foi analisar as normativas 

para formação do docente para o ensino básico de Geografia e seu trato no curso, no 

que se refere ao conhecimento desses documentos e suas abordagens.  

Coleta de dados – Para concretização desse estudo realizou-se entrevista com 

egressos e professores do curso de licenciatura plena em Geografia da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, do Campus Universitário Central, 

localizado à rua Professor Antônio Campos, s/n, BR 110, km 48, Bairro Costa e Silva, 

Mossoró, RN. 

 A princípio, planejamos a realização de entrevistas com uma amostra de 

egressos e docentes do curso de licenciatura em Geografia da UERN, Campus 

Central. Entrevista estruturada com perguntas de múltipla escolha e principalmente 

abertas, realizada de forma individual e presencialmente pela pesquisadora, que seria 

gravada e posteriormente transcrita para análise dos dados. Após os participantes 

terem lido e assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Para Richardson (2012, p. 207), “A entrevista é uma técnica importante que 

permite o desenvolvimento de uma estreita relação entre as pessoas. É um modo de 

comunicação no qual determinada informação é transmitida de uma pessoa A a uma 

pessoa B”.  

No entanto, adaptações tiveram que ser feitas em virtude do momento atípico 

que estamos vivenciando, em meio ao surto pandêmico da Covid-19. O que acabou 

por gerar alterações em todos os níveis e setores da sociedade. 
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A Covid-19 é uma “[...] doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, 

identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, em Wuhan, na China” 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, n.p., 2020). E que logo, ganhou 

proporção mundial, visto a sua rápida propagação, uma vez que,  

 

[...] o vírus causador da COVID-19 pode se espalhar por meio do contato 
direto, indireto (através de superfícies ou objetos contaminados) ou próximo 
(na faixa de um metro) com pessoas infectadas através de secreções como 
saliva e secreções respiratórias ou de suas gotículas respiratórias, que são 
expelidas quando uma pessoa tosse, espirra, fala ou canta. As pessoas que 
estão em contato próximo (a menos de 1 metro) com uma pessoa infectada 
podem pegar a COVID-19 quando essas gotículas infecciosas entrarem na 
sua boca, nariz ou olhos (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 
n.p., 2020). 

 

Sem uma cura definida para a doença, “A melhor maneira de prevenir a 

infecção é evitar ser exposto ao vírus” (BRASIL, 2020, p. 9). Para tanto, as 

recomendações são 

 

Para evitar o contato com essas gotículas, é importante manter-se a pelo 
menos 1 metro de distância das outras pessoas, lavar as mãos com 
frequência e cobrir a boca com um lenço de papel ou cotovelo dobrado ao 
espirrar ou tossir. Quando o distanciamento físico (a um metro ou mais de 
distância) não é possível, o uso de uma máscara de tecido também é uma 
medida importante para proteger os outros (ORGANIZAÇÃO PAN-
AMERICANA DA SAÚDE, n.p., 2020). 

 

No final do ano de 2020, devido a mobilização da comunidade científica em 

escala mundial, em tempo recorde na história foram desenvolvidas vacinas para uso 

emergencial no combate ao vírus. E os estudos abrangentes relatam resultados 

preliminares encorajadores. (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2020). 

No entanto, as medidas de prevenção que envolvem o distanciamento social, 

a higienização das mãos e o uso de máscara seguem sendo as melhores 

recomendações no enfrentamento ao vírus. Ainda demandará tempo para controle da 

situação uma vez que a produção de vacinas e o processo de imunização dos 

indivíduos envolve uma série de questões de ordens econômicas, logística, 

governamentais etc. 

Em meio ao estado de pandemia optamos por substituir as entrevistas 

presenciais pelo uso do formulário. Adotamos para esse momento a ferramenta do 

Google, o Google Forms, por sua praticidade, ser simples, de fácil acesso e por 

permitir a coleta dos dados e informações necessárias a nossa pesquisa de forma 
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satisfatória. Elaboramos um formulário com questões de múltipla escolha, mas, 

principalmente, com questões abertas para o egresso do curso. Pois o objetivo maior 

era colher sua percepção e depoimento em relação ao curso de formação e sua 

prática. Já para os docentes o formulário foi composto apenas por questões abertas, 

sobre sua prática docente. 

Após elaboração dos formulários entramos em contato com os possíveis 

participantes via aplicativo WhatsApp, explicamos a natureza e objetivo da nossa 

pesquisa, e lhes convidamos a participar voluntariamente, assegurando-lhes o 

anonimato e o sigilo das respostas. Com a afirmativa de interesse em colaborar com 

a nossa pesquisa, enviamos o formulário para os e-mail dos pesquisados. 

No próprio formulário estava o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), para ser lido, assinado (aceite) pelo participante. E nos colocamos a 

disposição para esclarecer qualquer dúvida que porventura viesse a ocorrer durante 

a resposta do formulário. Ainda, pensando na melhor comodidade dos participantes, 

sugerimos, que caso fossem de acordo, poderíamos marcar uma chamada de vídeo 

para que esse pudesse responder as questões diretamente a pesquisadora, porém, a 

maioria optou por responder individualmente e enviar o formulário.  

Universo da pesquisa e definição da amostra – A população investigada na 

pesquisa é formada por quatro egressos e dois docentes do curso de Licenciatura 

Plena em Geografia da UERN, Campus Central.  

Os egressos: Formados segundo a matriz curricular de 2006, reformulação 

curricular aprovada pela Resolução n.º 38/2008 do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão – CONSEPE, UERN, no ano de 2008. Que consta no PPC da graduação da 

Licenciatura em Geografia atualizado no ano de 2012. Matriz Curricular que esteve 

em vigência do semestre letivo 2006.1 até o 2018.2 no início do ano de 2019. 

Escolhemos o PPC da matriz curricular 2006.1, por estar compreendido em 

período que, como aponta Cavalcanti (2011), marcado “[...] pela elaboração de 

importantes políticas e diretrizes para a formação de professores do ensino básico” 

(p. 2), quando a partir do ano 2000, “[...] foram definidos princípios para nortear a 

formação nos cursos superiores e normas para garantir a inserção desses princípios 

na estrutura dos cursos” (CAVALCANTI, 2011, p. 2). 

O PPC do curso passou por um processo de revisão e atualização no final do 

ano de 2018, como forma de adequação as exigências do Conselho Estadual de 

Educação, assim como, a Resolução CNE/CP n° 2/ 2015, que regulamenta a 



24 

 

 

formação docente inicial em nível superior e a de forma continuada. Alguns cursos de 

graduação, como é o caso em questão, tiveram dificuldade de se adequarem, 

inclusive requerendo prazo maior que o estabelecido pelo CNE que, a princípio, era 

de 02 (dois) anos para a adequação.  

E quando puderam de fato se adequarem, foram “surpreendidos” pela 

promulgação da Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019, que define as 

novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de 

Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a 

Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação). 

Portanto, já passíveis de novas reformulações, uma vez que a aprovação da 

BNCC, gerou alterações também nas Diretrizes Curriculares para a Formação de 

professores da Educação Básica, com implementação da BNC-Formação, o que 

requer que os cursos revisem seus PPC, de modo a se adequarem as exigências do 

documento, assumindo a responsabilidade por trabalhar as habilidades e 

competências que estabelecem a BNCC para o ensino básico 

Por isso, a escolha pelo referido PPC do curso em estudo pois é o mesmo que 

compreende um considerável período, possível de análise, na formação de docentes 

para a educação básica, desde a elaboração das Diretrizes Nacionais que regem a 

elaboração dos currículos dos cursos de formação de professores.  E segundo dados 

fornecidos pelo DGE, em lista com trabalhos de conclusão de curso de egressos, 

nesse período formaram-se cerca de 142 alunos. Os primeiros licenciados na vigência 

da matriz curricular 2006.1 são do semestre letivo 2009.2, que concluíram o curso no 

ano de 2010.  

A opção pelo egresso do curso se deu pelo desejo em conhecer a experiência 

desse, com a realidade do ensino básico, após sua formação. E assim, identificar 

perspectivas e objeções do processo formativo. E pelo docente do curso, em razão 

do interesse em conhecer sua prática de ensino e percepção do profissional que 

forma. 

Para definirmos a amostra, a princípio pensamos em um modelo de amostra 

estratificada proporcional que consiste em tomar uma fração de amostragem para 

cada estrato que seja semelhante à proporção que ele ocupa no universo 

(RICHARDSON, 2012). Para tanto, consideramos o equivalente a 10% de cada grupo 

do Universo da pesquisa a cada ano de formação regido pelo PPC em estudo. O que 
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nos remetia a um universo de 15 entrevistados (número arredondado). Distribuídos 

em grupos representados na tabela 1, logo abaixo. 

 

Tabela 1 – Número de alunos formados no curso de Geografia, Campus Central, 
UERN, entre os anos de 2010 a 2019  

Ano Alunos Amostra* 10%  

2010 8 0,8 

2011 7 0,7 

2012 11 1,1 

2013 19 1,9 

2014 10 1 

2015 13 1,3 

2016 26 2,6 

2017 27 2,7 

2018 17 1,7 

2019 4 0,4 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados cedidos pelo DGE-UERN, 2018. 
* Utilizamos regra simples de arredondamento, na qual os resultados das porcentagens com valores 
decimais iguais ou superiores de 0,5 foram arredondados para 1 e valores menores que 0,5 foram 
desconsiderados. 

 

No entanto, na qualificação, quando dos questionamentos ao número de 

entrevistas em trabalho de natureza qualitativa, resolvemos acatar a valiosa sugestão 

da banca de qualificação e reduzir o número de entrevistados e primar pelo 

aprofundamento das questões, pela percepção mais apurada dos dados e da temática 

pesquisada.  Uma vez que, segundo Deslandes (2002, p. 43), “A pesquisa qualitativa 

não se baseia no critério numérico para garantir sua representatividade”, dado que 

busca entender a subjetividade expressa em um determinado contexto.  

Então, resolvemos optar pela amostragem por tipicidade ou intencional, que 

segundo Gil (2008), esta “[...] consiste em selecionar um subgrupo da população que, 

com base nas informações disponíveis, possa ser considerado representativo de toda 

a população” (GIL, 2008, p. 94).  

Para definir o número de sujeitos, utilizamos a amostragem por saturação 

proposta por Turato (2003), pela qual os sujeitos são incluídos pelo critério da 

homogeneidade ampla e a amostra é fechada quando as respostas de novos 

informantes tornam-se expressamente repetitivas. 

Selecionamos então egressos formados na vigência do PPC, porém formados 

em anos e turmas distintas. Consideramos ainda para nossa pesquisa somente 

aqueles egressos que estejam atuando em sala de aula ministrando aulas de 

Geografia no ensino básico. A amostra foi composta, portanto, por quatro sujeitos:  
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Os docentes: ainda com o propósito de levantar expectativas sobre curso de 

formação, buscamos entrevistar docentes que atuam na referida instituição. O objetivo 

foi ouvi-los sobre as suas práticas de ensino e a articulação dessa com a educação 

básica, campo de atuação do futuro profissional que está a formar. Os critérios para 

participar da pesquisa foram: ser professor efetivo do curso e ter atuado no período 

de vigência do PPC em análise. Dois docentes compuseram a amostra nessa 

categoria.   

Tratamento dos dados – Após aplicação dos formulários, iniciamos o processo 

de tratamento e análise dos dados de modo a compor o corpo desse trabalho final.  

Buscamos fazer um paralelo entre os resultados adquiridos na nossa pesquisa, 

com os já identificados por outros autores que realizaram estudos semelhantes. Ainda 

procuramos confrontar os nossos resultados com as exigências das normativas para 

formação do profissional da docência em geografia, com o intuito de identificar o perfil 

de formação do profissional formado pelo curso em estudo. 
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2 DIRETRIZES CURRICULARES E FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE          

GEOGRAFIA NO BRASIL 

 

 Nessa parte do texto buscamos refletir sobre a formação do professor de 

Geografia no Brasil. Seguindo as normativas nacionais que regem esse processo 

formativo, bem como trazemos os resultados do Estado do Conhecimento 

empreendido junto ao site de catálogo de teses e dissertações da Capes que teve 

como objetivo conhecer o que vem sendo produzido no meio acadêmico sobre 

formação de professores de geografia. Para embasar os resultados da pesquisa 

trazemos para essa discussão a ideia de autores tais como: Gatti (2014), Callai (2003), 

Vesentini (2013), Pinheiro (2006), que discutem para além do processo formativo, a 

tradição “bacharelesca” predominante no Brasil e a influência desta nos cursos de 

Licenciatura.  

 

2.1 NORMATIVAS PARA A FORMAÇÃO DOCENTE NO BRASIL 

 

A promulgação da Lei n°9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) gerou novas perspectivas para a formação de professores no 

Brasil. Ao provocar a reformulação na educação básica, tornando obrigatório e gratuito 

o Ensino Fundamental e garantir a progressiva expansão do Ensino Médio, em uma 

forma de democratização do ensino, acabou também por incitar a sociedade civil, 

educadores e pesquisadores da academia à discussão para os cursos de formação 

docente e a melhoria da qualificação profissional dos professores.  

Uma vez que 

 

As novas tarefas atribuídas à escola e a dinâmica por elas geradas impõem 
a revisão da formação docente em vigor na perspectiva de fortalecer ou 
instaurar processos de mudança no interior das instituições formadoras, 
respondendo às novas tarefas e aos desafios apontados, que incluem o 
desenvolvimento de disposição para atualização constante de modo a 
inteirar-se dos avanços do conhecimento nas diversas áreas, incorporando-
os, bem como aprofundar a compreensão da complexidade do ato educativo 
em sua relação com a sociedade (BRASIL, 2001a, p. 10-11). 

 

Em sintonia com os princípios prescritos pela LDBEN, com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, para o Ensino Fundamental e para o 

Ensino Médio, e suas modalidades, bem como as recomendações constantes dos 
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Parâmetros e Referenciais Curriculares para a educação básica elaborados pelo 

Ministério da Educação (MEC), foi construída a proposta de Diretrizes Nacionais para 

a Formação de Professores para a Educação Básica Brasileira (BRASIL, 2001a). 

Com a proposta de diretrizes curriculares para a graduação, conduzida pela 

Secretaria de Ensino Superior (SESu), consolidou-se a direção da formação em três 

categorias de carreiras: Bacharelado Acadêmico; Bacharelado Profissionalizante e 

Licenciatura. Esta, ganhou terminalidade e integralidade própria em relação ao 

Bacharelado, constituindo-se em um projeto específico. O que exigiu definição de 

currículos próprios da Licenciatura que não se confundisse com o Bacharelado ou 

com a antiga formação de professores nos moldes tradicionais, com ênfase nos 

conteúdos específicos (BRASIL, 2001a). 

E em 2001, o Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio do Parecer 

CNE/CP 9/2001, fundamentou as resoluções CNE/CP 1/2002 e 2/2002, que 

estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena e a 

instituição da duração e da carga horária dos referidos cursos, respectivamente. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) surgem assim, com o objetivo de 

colaborar para uma melhor qualificação na formação do docente da Educação Básica. 

E assim contribuir para o enfretamento de problemáticas históricas do processo 

formativo docente que envolvem questões do campo institucional bem como no 

campo curricular (BRASIL, 2001a), à medida que orienta a elaboração de currículos 

próprios para as licenciaturas, dando a estas uma identidade própria.  

Para a normativa, a formação do futuro docente com foco nos conteúdos para 

a educação básica, deve contemplar conhecimentos específicos que permitam ao 

licenciado maior domínio de sua área de formação, o que lhe permitirá a possível 

distinção, do que, e de como deve ser trabalhado, cada conceito ou temática em cada 

nível do ensino, além de saber identificar, qual o melhor método de abordagem 

(BRASIL, 2001a).  

A resolução CNE/CP 2/2002, determinou carga horária mínima de 2800 (duas 

mil e oitocentas) horas para a licenciatura a ser integralizada em no mínimo 3 (três) 

anos letivos, estabelecendo, 400 (quatrocentas) horas de prática como componente 

curricular; 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado; 1800 (mil e 

oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza científico-
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cultural e; 200 (duzentas) horas para outras atividades acadêmico-científico-culturais 

(BRASIL, 2002b). 

A prática de ensino deve permear todo o processo de formação do professor, 

portanto, estando presente desde o início do curso, no interior das áreas ou do 

componente curricular e não apenas nas matérias pedagógicas, ou ainda isolada e 

restrita ao estágio. Este que deve ser desenvolvido a partir do início da segunda 

metade do curso e ser avaliado conjuntamente pela instituição formadora e a escola 

campo de estágio (BRASIL, 2002a). 

O Projeto Pedagógico dos Cursos de formação deverá levar em consideração, 

além da formação específica relacionada às diferentes etapas da educação básica, 

questões culturais, sociais, políticas e econômicas da educação, o conhecimento 

sobre o desenvolvimento humano e a própria docência, o conhecimento sobre 

crianças, adolescentes, jovens e adultos, as especificidades dos alunos com 

necessidades educacionais especiais e as das comunidades indígenas, o 

conhecimento advindo da experiência, o pedagógico e os da área de conhecimento 

específica (BRASIL, 2002a). 

Com o propósito de desenvolver e ampliar os estudos sobre a formação dos 

profissionais do magistério para a educação básica e sua valorização profissional, o 

CNE se encarrega da missão de elaboração e aprovação de novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do 

Magistério da Educação Básica (BRASIL, 2015a). 

Desse modo, estimulou o debate nacional sobre a formação dos profissionais 

da educação, criou e recompôs a Comissão Bicameral, envolvendo conselheiros das 

Câmaras de Educação Básica e de Educação Superior, com a finalidade de 

desenvolver estudos e proposições sobre a temática (BRASIL, 2015a). 

Em 2015, aprovou a Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, que define novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada. 

A Diretriz preconiza que o projeto de formação deve ser elaborado por meio da 

articulação entre instituições de ensino superior e da educação básica e que esse 

deve contemplar:  

 

I - sólida formação teórica e interdisciplinar dos profissionais;  
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II - a inserção dos estudantes de licenciatura nas instituições de educação 
básica da rede pública de ensino, espaço privilegiado da práxis docente; 
III - o contexto educacional da região onde será desenvolvido; 
IV - as atividades de socialização e a avaliação de seus impactos nesses 
contextos; 
V - a ampliação e o aperfeiçoamento do uso da Língua Portuguesa e da 
capacidade comunicativa, oral e escrita, como elementos fundamentais da 
formação dos professores, e da aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais 
(Libras); 
VI - as questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à diversidade 
étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural 
como princípios de equidade (BRASIL, 2015b, p. 5). 

 

Os destaques são para a interdisciplinaridade, a LIBRAS e as temáticas da 

contemporaneidade como as questões socioambientais, a ética, estética, a étnico-

racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural, a equidade, 

que passaram a permear o campo da formação docente.  

As DCNs de 2015 vieram estabelecer que os cursos preparem o futuro 

profissional para o trabalho com as diferenças e a diversidade existente em sala de 

aula. Para tratar de questões relevantes da atualidade e que exigem preparo, 

sensibilidade e senso-crítico do professor.  

Uma preocupação já denunciada por Gatti (2014), quando realiza estado do 

conhecimento sobre formação docente e identifica a precária formação nos cursos 

para o trabalho na educação básica para os “[...] conhecimentos sobre o 

desenvolvimento cognitivo e socioafetivo de crianças, adolescentes e jovens, suas 

culturas e motivações e suas implicações para o ensino” (GATTI, 2014, p. 39). Uma 

vez esses não são seres abstratos e, portanto, possuem contextos diferenciados, 

interesses e motivações heterogêneos, comportamentos e hábitos diversos que 

precisam ser considerados (GATTI, 2014). 

A Resolução nº 2/15, ainda avança no aspecto de propor a articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão pelas instituições de educação superior que ministram 

programas e cursos de formação inicial e continuada de professores, contrariando a 

antiga visão do professor apenas como repassador de conteúdos, uma vez que a 

docência não deve estar dissociada da pesquisa. 

Amplia a carga horária dos cursos de formação inicial das licenciaturas de 

áreas especializadas por componente curricular ou por campo de conhecimento e/ou 

interdisciplinar, como é o caso da Geografia. Os cursos deverão ter carga horária 

mínima de, 3.200 (três mil e duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos 

com duração de, no mínimo, 4 (quatro) anos. Carga horária assim distribuída: 
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I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 
distribuídas ao longo do processo formativo; 
II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área 
de formação e atuação na educação básica, contemplando também outras 
áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição; 
III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades 
formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 
desta Resolução, conforme o projeto de curso da instituição; 
IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento 
em áreas específicas de interesse dos estudantes, [...] por meio da iniciação 
científica, da iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre outras, 
consoante o projeto de curso da instituição (BRASIL, 2015b, p. 11).  
 

As novas DCNs avançaram no sentido de exigir a incorporação no currículo 

dos cursos às temáticas de inclusão, de acessibilidade, sustentabilidade, além da 

garantia de conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, formação na área 

de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e metodologias, 

direitos humanos, educação especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens 

em cumprimento de medidas socioeducativas, o domínio das tecnologias e inovações 

que contribuam para ampliar a visão e a atuação desse profissionais (BRASIL, 2015b). 

Com a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no ano de 

2018, houve a exigência de reelaboração curricular dos diversos níveis e modalidades 

da educação de modo a se adequarem e estarem em consonância com as novas 

exigências da Base Nacional Comum. E os cursos de Licenciatura também passaram 

ou devem estar passando pelo momento de readequação de seus currículos. Uma 

vez instituída a Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019, que define as 

novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de 

Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a 

Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação), a ser 

implementada em todas as modalidades dos cursos e programas destinados à 

formação docente (BRASIL, 2019). 

O prazo estabelecido na CNE/CP Nº 2, de 2019 para que os cursos se 

adequem as novas DCNs é de dois anos a partir da publicação da resolução, ou de 

três anos para as instituições que já haviam implantado a CNE/CP nº 2/ 2015. 

O documento define em seu Art. 6º, que a política de formação de professores 

para a Educação Básica, seja em consonância com os marcos regulatórios, em 

especial com a BNCC, tendo como princípios relevantes (Tabela 2): 
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Tabela 2 – Princípios para a formação de professores para a Educação Básica em 
consonância com os marcos regulatórios, em especial com a BNCC 
A formação docente para todas as etapas da Educação Básica como compromisso do Estado 

A valorização da profissão docente; 

Colaboração entre os entes federados para a consecução dos objetivos previstos na política nacional 
de formação de professores para a Educação Básica; 

Garantia de padrões de qualidade dos cursos de formação docente presenciais e a distância 

Articulação entre teoria e prática na formação docente, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão; 

Articulação entre teoria e prática na formação docente, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão; 

Formação continuada como componente essencial para a profissionalização docente, devendo 
considerar os saberes e experiência docente, bem com o projeto pedagógico da instituição de 
Educação básica na qual atua o docente; 

acesso permanente ao docente a conhecimentos, informações, vivência e atualização cultural; 

A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber e o 
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas 

 Fonte: Organizado pela autora a partir da Resolução do CNE/CP, N° 2/2019, (BRASIL, 2019). 

 

No que se refere a carga horária permanece a definição da Resolução nº 2, de 

1º de julho de 2015, que exigia uma carga total mínima de 3.200 (três mil e duzentas) 

horas, para todos os cursos de Formação Inicial de Professores para a Educação 

Básica. No entanto, os curso agora devem levar em consideração, em seus processos 

formativos, o desenvolvimento das competências profissionais explicitadas na BNCC-

Formação (BRASIL, 2019). Que devem ocorrem em três grupos, assim distribuídos 

ao longo do curso: 

 

I - Grupo I: 800 (oitocentas) horas, para a base comum que compreende os 
conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e fundamentam a 
educação e suas articulações com os sistemas, as escolas e as práticas 
educacionais. 
II - Grupo II: 1.600 (mil e seiscentas) horas, para a aprendizagem dos 
conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e 
objetos de conhecimento da BNCC, e para o domínio pedagógico desses 
conteúdos. 
III - Grupo III: 800 (oitocentas) horas, prática pedagógica, assim distribuídas: 
a) 400 (quatrocentas) horas para o estágio supervisionado, em situação real 
de trabalho em escola, segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da 
instituição formadora; e 
b) 400 (quatrocentas) horas para a prática dos componentes curriculares dos 
Grupos I e II, distribuídas ao longo do curso, desde o seu início, segundo o 
PPC da instituição formadora (BRASIL, 2019, p. 6). 

 

Percebemos que muito se avançou nas proposições e normativas para os 

cursos de formação inicial para a docência, de modo a torná-los mais condizentes 

para a prática na educação básica. No entanto, a formulação e implantação de leis 

por si só não garantem as transformações necessárias no interior desses cursos. 
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É notório, pelos estudos divulgados, a necessidade de efetivação dessas leis 

para a construção de currículos específicos de fato para as Licenciaturas. 

Especialmente as que se destinam a formar para áreas específicas. A forte cultura de 

valorização ao bacharelado em detrimento das licenciaturas, associado a falta de rigor 

para o atendimento as normativas tem contribuído para a permanência do ciclo.  

 

2.1.1 Normativas para a formação docente em Geografia 

 

As diretrizes para os cursos de Geografia constam no Parecer CNE nº 492/2001 

e na Resolução CNE nº 14/2002. O Parecer, além das Diretrizes Curriculares para os 

cursos de Geografia, traz as orientações de outros cursos, como: Filosofia, História, 

Serviço Social, Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, 

Arquivologia e Museologia.  

Ao tratar especificamente da graduação em Geografia, define que esta poderá 

ser estruturada em 4 níveis (de bacharéis, aplicada-profissional, de docentes e de 

pesquisadores) a depender da opção do colegiado das instituições formadoras, sendo 

que os cursos de licenciatura deverão ser orientados pelas Diretrizes Curriculares 

para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica em cursos de nível 

superior (BRASIL, 2001b). 

As habilidades que o curso deve proporcionar o desenvolvimento, são: 

 

a. Identificar e explicar a dimensão geográfica presente nas diversas 
manifestações do conhecimento; 
b. Articular elementos empíricos e conceituais, concernentes ao 
conhecimento científico dos processos espaciais; 
c. Reconhecer as diferentes escalas de ocorrência e manifestação dos fatos, 
fenômenos e eventos geográficos; 
d. Planejar e realizar atividades de campo referentes à investigação 
geográfica; 
e. Dominar técnicas laboratoriais concernentes a produção e aplicação do 
conhecimento geográficos; 
f. Propor e elaborar projetos de pesquisa e executivos no âmbito de área de 
atuação da Geografia; 
g. Utilizar os recursos da informática; 
h. Dominar a língua portuguesa e um idioma estrangeiro no qual seja 
significativa a produção e a difusão do conhecimento geográfico; 
i. Trabalhar de maneira integrada e contributiva em equipes multidisciplinares. 
(BRASIL, 2001b, p. 11). 

 

Percebemos, nas habilidades gerais, a falta de articulação da ciência 

geográfica e ensino enquanto componente curricular da Educação Básica. A 
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aproximação para a Licenciatura só acontece quando nas habilidades específicas 

aponta-se que o egresso deve dominar os conteúdos básicos que são objeto de 

aprendizagem nos níveis Fundamental e Médio e ainda deve saber organizar o 

conhecimento espacial adequando-o ao processo de ensino e aprendizagem em 

geografia nos diferentes níveis de ensino (BRASIL, 2001b). 

Já a Resolução CNE nº 14/2002 com as Diretrizes Curriculares para os cursos 

de Geografia se limita a orientar a formulação do projeto pedagógico do curso. O 

documento que se estende as modalidades bacharelado, licenciatura e 

profissionalizante, recomenda: 

 

Art. 2º O projeto pedagógico de formação acadêmica e profissional a ser 
oferecido pelo curso de Geografia deverá explicitar: 
a) o perfil dos formandos nas modalidades bacharelado, licenciatura e 
profissionalizante; 
b) as competências e habilidades – gerais e específicas a serem 
desenvolvidas; 
c) a estrutura do curso; 
d) os conteúdos básicos e complementares e respectivos núcleos; 
e) os conteúdos definidos para a Educação Básica, no caso das licenciaturas; 
f) o formato dos estágios; 
g) as características das atividades complementares; 
h) as formas de avaliação (BRASIL, 2002c, p. 1). 

 

A resolução estabelece que o projeto pedagógico seja orientado pelo Parecer 

CNE/CES 492/2001. Ao apreciarmos o Parecer CNE/CES 492/2001, este apenas 

determina a organização dos conteúdos básicos e complementares da Geografia em 

núcleos, a saber: um núcleo de conteúdos específicos  referentes ao conhecimento 

geográfico,  um segundo grupo complementar composto por conteúdos considerados 

necessários à aquisição de conhecimento geográfico e que podem ser oriundos de 

outras áreas de conhecimento, e ainda um terceiro núcleo de opções livres, composto 

de conteúdos a serem escolhidos pelo próprio aluno. E nas licenciaturas devem ser 

incluídas temáticas definidas para a educação básica, as didáticas próprias de cada 

conteúdo e as pesquisas que as embasam (BRASIL, 2001b). 

Portanto, as DCNs para o curso de formação em Geografia vêm a somar com 

a realidade de outros cursos de licenciaturas destacados em estudo realizado por 

Gatti (2014), nos quais a autora aponta Diretrizes Curriculares voltadas para o 

bacharelado e que apenas indicam seguirem as exigências das Diretrizes Curriculares 

para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica em cursos de nível 

superior. 
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O documento deixa a critério dos cursos de graduação e das instituições que 

ofertam a licenciatura em Geografia estabelecerem seus currículos e incluírem os 

componentes curriculares voltados para a educação básica e a didática. Um 

documento generalista que não aborda como deve ocorrer a introdução desses 

componentes, quais temas, conceitos devem ser trabalhados e, muito menos, aborda 

os saberes pedagógicos, culturais, didáticos e metodológicos. 

 

2.2 FORMAÇÃO DOCENTE EM GEOGRAFIA SOB A ÓTICA DO ESTADO DO 

CONHECIMENTO 

 

O professor é o promotor do processo de ensino, cujo sujeito central é o aluno. 

Por isso, é necessário uma maior atenção ao seu processo de formação profissional, 

principalmente, aos que se dedicam ao ensino básico, profissionais estes 

responsáveis por tão importante fase escolar. Para que este professor promova um 

ensino cujo sujeito central seja o aluno, requer uma sólida e diversificada formação na 

universidade, o que resultará numa significativa aprendizagem por parte do aluno, na 

geografia escolar.  

No entanto, Pinheiro (2006) relata que estudos relacionados à formação de 

professores no Brasil apontam que os cursos de licenciatura têm apresentado vários 

problemas quanto à sua função na formação docente. Estes não têm atendido às 

necessidades de formação para todos os níveis do ensino. E no caso específico da 

Geografia, as pesquisas mostram a desarticulação entre a formação acadêmica e a 

prática docente: “Os problemas residem na organização dos cursos, em sua 

desvalorização por alguns institutos e professores das disciplinas específicas e 

pedagógicas, além de sua pouca inserção na realidade” (PINHEIRO, 2006, p. 94).  

Os problemas apontados anteriormente vão resultar no comprometimento da 

prática do futuro profissional, que chegará, no ensino básico, reproduzindo um modo 

de ensino academicista, quase sempre baseado no conteúdo, o que contribuirá para 

a permanência do ensino de geografia de forma conteudista, mnemônica e sem nexo 

com a realidade do aluno. Essa prática vai ocasionar a perda de interesse do discente 

do ensino básico por essa área do conhecimento, prejudicando o processo de 

aprendizagem.  

A geografia perde, assim, seu real significado que, segundo Callai (2003), é de 

fazer com que o aluno se perceba “[...] como participante do espaço que estuda, onde 
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os fenômenos que ali ocorrem são resultados da vida e do trabalho dos homens e 

estão inseridos num processo de desenvolvimento [...]” (p. 58), em meio às constantes 

transformações do espaço geográfico atual. 

Inquietos com esse quadro, essa etapa da pesquisa tem como objetivo, 

conhecer o que vem sendo produzido, no meio acadêmico, sobre a formação de 

professores de geografia. Por este motivo, empreendemos um Estado do 

Conhecimento sobre a referida temática. 

Segundo Romanowski e Ens (2006), o Estado do conhecimento é o estudo 

realizado a partir da sistematização de dados que abrangem uma área do 

conhecimento em apenas um setor das publicações sobre o tema estudado. Como 

por exemplo, a produção em teses de doutorado, dissertações de mestrado, artigos 

de periódicos e publicações. Este caráter é o que o distingue dos estudos 

denominados Estudo da Arte, que abrangem toda uma área de conhecimento, nos 

diferentes aspectos que geraram produções.  

Esses estudos, como afirma Ferreira (2002), são definidos por seu caráter 

bibliográfico, e trazem em comum o desafio de “mapear” e discutir uma certa produção 

acadêmica em diferentes campos do conhecimento. Ainda, são reconhecidos pela 

realização de uma metodologia de caráter inventariante e descritiva da produção 

acadêmica e científica do tema investigado. 

Dada a amplitude da produção científica sobre formação de professores em 

nível nacional, investigamos as produções disponíveis no Catálogo de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). Escolhemos esta plataforma devido ao nosso interesse de conhecer o que 

vem sendo produzido na academia sobre formação de professores de geografia junto 

aos programas de pós-graduação stricto sensu, bem como dada a relevância e 

conceituação da Plataforma Capes, enquanto referência para o estudo e 

desenvolvimento das ciências.  

A importância da investigação desenvolvida se justifica em função da 

necessidade de uma reflexão sobre o processo de formação docente e suas 

interferências no ensino básico, com o intuito de colaborar para a valorização da 

docência, a melhoria de seu processo formativo e para o processo de ensino e 

aprendizagem no nível básico de ensino. 

Essa subseção está estruturada da seguinte forma: em um primeiro momento 

trazemos uma discussão sobre formação inicial do professor de geografia, apoiando-
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nos em autores como Vesentini (2013), Callai (2003), Pinheiro (2006) e Castellar 

(2010); na segunda parte, apresentamos os resultados da investigação sobre a 

produção acadêmica relacionada à formação de professores de geografia junto a 

teses e dissertações disponíveis no Portal da Capes e nossas considerações ante os 

resultados encontrados na investigação.    

 

2.2.1 Formação inicial de professores de geografia  

 

No atual cenário de mudanças e discussões, o processo de formação de 

professores é algo que merece atenção. Formar aqueles que subsidiarão as bases 

para a construção do conhecimento formal na sociedade, faz-se mister, é algo 

primordial e requer cuidado, seriedade e bases sólidas por parte dos envolvidos nesta 

missão.   

Principalmente, em meio às duras críticas e aos questionamentos que 

permeiam o sistema educacional e a própria prática docente no Brasil. Aliás, para a 

ciência geográfica aqui em questão, há algum tempo que esta vem sendo questionada 

sobre sua real contribuição e significância para o ensino. Sobre a geografia, pairam 

acusações com relação a sua apresentação ainda nos moldes tradicionais da ciência, 

baseado em um modelo de ensino mnemônico, enciclopédico, sem nexo com a 

realidade do aluno. 

No entanto, como afirma Vesentini (2013, p. 236), “O valor da escola e do 

professor é algo diretamente ligado à cultura e às prioridades de uma sociedade”. E 

no Brasil, ainda segundo o autor, o que se presencia é uma tradição bacharelesca, 

que prioriza a formação do especialista em detrimento da formação docente, e que à 

exceção da docência universitária, essa formação ainda é vista como destinada 

àqueles que não têm competência para exercer outras atividades, seja na geografia 

ou em outras áreas (VESENTINI, 2013).   

A dicotomia entre a formação docente e a do bacharel tem bases na reforma 

educacional de 1971 que visava a ampliação do número de vagas no Ensino Básico, 

sobretudo na rede pública, exigindo maior número de professores e oferta de curso 

de formação, o que ampliou a oferta de cursos de curta duração em todo o território 

nacional para alimentar o sistema de ensino (PINHEIRO, 2006).     

O curso de Geografia era oferecido por apenas algumas universidades públicas 

que formavam o professor e o bacharel. A separação em duas modalidades, 
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associado aos baixos salários e à precária condição de trabalho do professor neste 

período, promoveu a desvalorização da licenciatura em relação ao bacharelado. E 

essa dicotomia vem perpetuando-se até os dias atuais nas universidades, garantindo 

status de superioridade ao bacharelado, por formar o geógrafo pesquisador, enquanto 

a licenciatura forma o professor, cuja função é transmitir os conteúdos resultantes dos 

estudos realizados pelos pesquisadores (PINHEIRO, 2006).    

Entretanto, essa visão estereotipada em relação à função do professor de 

geografia depende significativamente da formação à qual o docente tem acesso 

quando ainda está na universidade. Isto é, uma vez empreendida uma formação sólida 

na área de ensino de geografia, mostrando aos futuros docentes as vertentes e os 

caminhos do ensinar-aprender geografia, haverá profissionais qualificados para 

ensinar geografia, formando, inclusive, aqueles que um dia chegarão à universidade 

e se tornarão bacharéis em geografia. Observemos que o caminho se faz inverso. Ou 

seja, se o discurso dado é de que o professor de geografia ensina os conteúdos que 

o bacharel pesquisa, buscamos inverter o processo, apontando a função de 

excelência do professor de geografia na educação básica, contribuindo para que seus 

alunos possam chegar à universidade e se formarem – ou não – enquanto bacharéis 

em geografia.  

Essa inversão proposta por nós não objetiva arquitetar um conflito acirrando 

ainda mais o debate entre a formação bacharelesca e a formação docente, nem 

tampouco ampliar o fosso entre as duas habilitações. Antes, visa, tão somente, a 

apresentar o lado significativo do ensinar-aprender geografia, indicando a sua 

repercussão na vida do cidadão em formação na geografia escolar. Ademais, aponta 

uma senda de superação entre a Geografia dos Professores e a geografia dos 

Estados Maiores, discussão clássica presente na obra de Lacoste (1988): A geografia: 

isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra.  

Segundo Vesentini (2013), a estrutura de nossos cursos superiores, pela qual 

é enfatizada a especialização; a titulação, encarada como hierarquia ou relação de 

poder; e a nossa cultura autoritária, que relega a escolaridade e a qualificação das 

pessoas a segundo plano, contribuíram para engendrar ou reforçar inúmeros 

estereótipos na imagem da geografia escolar. Pois, “Na nossa tradição bacharelesca, 

o importante é ter um diploma e não, necessariamente, uma sólida formação escolar” 

(VESENTINI, 2013, p. 235). 
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Ao pesquisar sobre formação de professores no Brasil, Pinheiro (2006, p. 94) 

evidencia “[...] o distanciamento, na formação acadêmica, entre os conteúdos 

pedagógicos, conteúdos específicos e a realidade do trabalho docente, ocasionando, 

na prática dos professores, diversos problemas”.  

Os aspectos identificados e apontados por Pinheiro (2006), em seu estudo, 

impede-nos de defender a necessidade de profundas alterações no que se refere ao 

trato da geografia, tanto no ensino básico quanto – e mais urgente – no ensino 

superior, posto que é nesse nível em que se formam os professores de geografia.  

A falta de comprometimento na formação do profissional da docência desta 

área do conhecimento contribui sobremaneira para a distorção da função dessa 

ciência e para seu descrédito junto à sociedade ao sistema de ensino. A geografia 

perde seu real sentido no ensino básico, o qual deve ser de: 

 

[...] preparar o aluno para: localizar, compreender e atuar no mundo 
complexo, problematizar a realidade, formular proposições, reconhecer as 
dinâmicas existentes no espaço geográfico, pensar e atuar criticamente em 
sua realidade tendo em vista a sua transformação (BRASIL, 2006a, p. 43). 

 

Ou ainda, como sugere Callai (2003, p. 58), a Geografia a ser estudada pelo 

aluno  

 

Não é aquela geografia que mostra um panorama da terra e do homem, 
fazendo uma catalogação enciclopédica e artificial, em que o espaço 
considerado e ensinado é fragmentado e parcial, e onde o aluno é um ser 
neutro, sem vida, sem cultura e sem história. O aluno deve estar dentro 
daquilo que está estudando e não fora, deslocado e ausente daquele espaço, 
como é a geografia que ainda é muito ensinada na escola: uma geografia que 
trata o homem como um fato a mais na paisagem, e não como um ser social 
e histórico.  

 

E essa visão do aluno como centro do processo de ensino e aprendizagem é 

acessada se o sujeito aprendente no ensino superior – o futuro professor de geografia 

– é abrangido por uma sólida formação na área de ensino de geografia, tornando-o 

competente não só a ensinar, mas, acima de tudo, a saber ensinar; e mais ainda, a 

saber ensinar a aprender.  

A partir da tomada de consciência do papel deste profissional na escola, 

espera-se mudanças em sua formação, uma vez que o trabalho docente de qualidade 

só ocorrerá diante de uma formação docente sólida, pautada em bases teórico-

metodológicas e culturais. Uma formação precária prejudicará a ação docente na 
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escola e comprometerá a capacidade desse profissional de argumentar, interpretar e 

explicar o mundo, a realidade e as consequências que resultam dela, causando 

prejuízos ao processo de ensino e aprendizagem (CASTELLAR, 2010). 

As prerrogativas para que se forme um bom profissional nos cursos de 

geografia são bem explicitadas por Vesentini (2013), que defende uma formação 

pluralista e autônoma, independente do campo de atuação profissional, seja na 

licenciatura, seja nas mais diversas vertentes que o geógrafo possa atuar. Portanto, 

 

[...] a orientação para o curso de Geografia que pretenda formar bons 
profissionais (docentes ou não, tanto faz) é ter um adequado curso básico: 
que seja pluralista e contemple as diversas áreas e tendências da ciência 
geográfica; que esteja voltado não para produzir especialistas e sim para 
desenvolver nos alunos a capacidade de “aprender a aprender”, de pesquisar 
e observar, ler e refletir, de desconfiar de clichês ou estereótipos, de ter 
iniciativa e capacidade próprias. Com isso – ou seja, com um aluno que 
acompanhe os debates, os novos temas e as novas ideias, que é incentivado 
a observar e pensar por conta própria, que adquire um domínio mínimo de 
técnicas de pesquisa, de levantamento em bibliotecas ou arquivos etc. – está 
se formando um bom profissional que poderá lecionar ou se integrar a uma 
equipe que atue em outra atividade (VESENTINI, 2013, p. 239-240). 

 

Corroborando do mesmo pensamento, porém em uma visão voltada para o 

campo de ensino, Castellar (2010) defende que a formação inicial docente deve 

estimular a sua autonomia, que por sua vez, estimula a mudança didático-pedagógica, 

o que vai incidir diretamente na formação cognitiva e ética do professor em um 

contexto sociocultural. Mas, para isso, a educação precisa ser entendida como um 

bem para formar cidadãos com o Estado assumindo que a educação de qualidade é 

um direito de todos. 

O processo de formação docente deve superar a dicotomia entre teoria e 

prática integrando as bases teóricas com a prática cotidiana. E, dessa maneira, 

proporcionar ao futuro professor uma dimensão maior do significado dos saberes 

específicos e das práticas sociais, bem como agregar as experiências que evidenciam 

as diversas situações de conflitos escolares decorrentes dos diferentes valores e 

singularidades existentes nesse espaço (CASTELLAR, 2010). 

O profissional da docência deve ser valorizado, e sua formação deve ter 

importância e ser discutida tanto quanto a formação dos demais profissionais, “[...] 

pois o professor se configura num dos principais atores da escola” (CASTELLAR, 

2010, p. 40). Sua formação deve estar pautada em sua prática voltada para o ensino 
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na escola básica, uma vez que os estudos apontam que é uma constante a falta de 

interação entre a universidade e a escola de nível básico. 

 

2.2.2 As pesquisas disponíveis no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes 

sobre formação de professores de Geografia 

 

Posto que o trabalho em tela tem como objetivo conhecer o que vem sendo 

produzido no meio acadêmico sobre formação de professores de geografia, fez-se 

necessário realizar um estado do conhecimento acerca do tema, desenvolvendo um 

“mapeamento” que ocorreu junto ao site de catálogo de teses e dissertações da 

Capes.  

A pesquisa começou a ser desenvolvida por meio de buscas na plataforma 

digital. Na investigação, utilizamos, a princípio, o descritor formação de professores 

de geografia, sem fazer uso de aspas, para termos uma noção da produção científica 

em torno do tema. Obtivemos como resultado um total de 1.146.270 trabalhos 

catalogados. No intuito de direcionar nossa pesquisa, passamos a fazer uso das 

aspas. Pela nova busca, agora com o descritor “formação de professores de 

geografia" (com aspas), obtivemos um resultado de 59 trabalhos, em três áreas do 

conhecimento: Geografia, Educação e Ensino. Dentro de duas grandes áreas do 

conhecimento: Ciências Humanas e Multidisciplinar. A partir daí, já poderíamos 

começar a delinear nosso estado do conhecimento. Destes trabalhos, 40 

correspondiam a dissertações de mestrado e 19 a teses de doutorado.   

No entanto, 30 trabalhos não estavam disponíveis para download, tornando-se 

inviáveis para análise, pois, para além da análise dos títulos, buscávamos avaliar os 

resumos, palavras chaves, introdução, metodologias e considerações finais para 

identificarmos que se tratavam realmente da formação inicial de professores de 

geografia, que é o real objetivo dessa pesquisa. Isto porque, como aponta Ferreira 

(2002), muitos trabalhos apresentam títulos difusos, que não relevam seu tema de 

fato. Restaram-nos, por fim, apenas 29 trabalhos considerados adequados à temática 

“formação de professores de geografia”. 

Das 29 produções, 09 apresentaram temáticas destoantes da nossa pesquisa, 

restando assim, 20 trabalhos sobre “formação de professores de geografia”, os quais 

utilizamos para análise na elaboração deste ensaio. Destes, 07 correspondem a teses 

de doutorado e 13 a dissertações de mestrado.  
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Os trabalhos analisados estão compreendidos em um período de cinco anos 

de produção cientifica, do ano de 2013 a 2018. Embora não tivéssemos estabelecido, 

a princípio, um recorte temporal para a nossa pesquisa, este era o período de 

elaboração das produções disponíveis na Plataforma Capes, no entanto, 

consideramos relevante e satisfatório ao nosso estudo. Para melhor demonstração e 

análise dos dados coletados e trabalhados, optamos por organizá-los em quadros 

(Quadro 1), no intuito de torná-los mais claros e apresentáveis no trabalho, facilitando 

a consulta e compreensão dos mesmos. 

 

Quadro 1 – Dissertações e teses sobre Formação de Professores de Geografia 
disponíveis na Plataforma Capes 
ANO AUTORES TÍTULO TIPO INSTITUIÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
 
 

SIMAS, D. C. 
V. de 

A formação de professores de geografia e 
o Pibid pelo olhar dos professores 

supervisores do subprojeto de geografia da 
UERJ-FFP 

 
Dissertação 

 
UERJ 

SANTOS, K. 
R. dos. 

 
 

Políticas públicas na formação de 
professores de Geografia: Análise dos 

efeitos do Programa Institucional de Bolsa 
a Iniciação à Docência nos anais do 

ENPEG 2013 

 
Dissertação 

 
UFPEL 

FRIGERIO, R. 
C. 

Oficinas pedagógicas de geografia: 
costurando narrativas de experiências da 

vida docente 

Tese UNICAMP 

CORREIA, L. 
F. 
 
 

O Pibid/PUC-Rio no cenário das políticas 
públicas educacionais: experiências de 
impacto na formação de professores de 

Geografia para a Educação Básica 

 
Dissertação 

 
PUC 

VERÍSSIMO, 
A. dos S. 

 
 

A importância do Pibid para a formação 
docente: a concepção dos alunos bolsistas 

do curso de Geografia, da Universidade 
Federal de Goiás – Regional Catalão 

Dissertação UFG 

ROSA, B. M. 
da 

Formação de professores de Geografia no 
entrecruzamento universidade e escola: 

PIBID e Encontros sobre o Poder Escolar 

Dissertação UFPEL 

LIMA NETO, J. 
C. de 

A Prática como componente curricular na 
formação de professores de Geografia 

Dissertação UFG 

 
 
 
 
 
 
2017 
 
 
 

LARA, M. V. 
de R. 

 
 

As disciplinas de prática de ensino como 
componente curricular nos cursos de 

formação de professores de geografia nas 
universidades federais em Minas Gerais 

Dissertação  
UFSJ 

LEITE, M. A. 
C. 

 

A Cartografia escolar como metodologia na 
formação de professores de Geografia na 

Universidade Estadual da Paraíba' 

Dissertação  
UFPB 

VALLERIUS, D  
M. 

A identidade profissional cidadã e o Estágio 
Supervisionado de professores de 

Geografia 

Tese  
UFG 

SANTOS, R. 
A. dos 

O professor de geografia e o conhecimento 
docente: diálogos na construção do 

conhecimento profissional 

Tese  
UFG 

 
 

WOITOWICZ, 
L. 

A formação inicial de professores de 
geografia no PIBID/UNIOESTE - Campus 

Dissertação UNIOESTE 
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2016 

 de Marechal Candido Rondon - PR (2011-
2015) 

CARVALHO, 
L. S. 

 

Pibid de Geografia na Universidade 
Federal de Goiás: proposta e experiências 

formativas Jataí (GO) 2016 

Dissertação UFG 

CARVALHO, 
M. A. N. de 

Representações sociais dos professores de 
Geografia a respeito de sua formação 

inicial 

Dissertação UNISANTOS 

 
 
 
 

2015 
 
 

SANTOS, A. F. 
dos 

A formação do professor de geografia na 
UFSC: concepção sobre o processo 

formativo 

Dissertação UFSC 

OLIVEIRA, M.  
G. de 

 

A Prática como componente curricular na 
perspectiva da formação inicial do 

professor de Geografia para a Educação 
Básica 

Dissertação  
UNIOESTE 

SHIMIZU, R. 
de C. G. 

Leitura Curricular da formação de 
professores de Geografia: Brasil, Espanha 

e Portugal 

Tese UNESP 

 
 
 
 
 

2013 
 
 

BRAGA, R de 
A. D. 

 

A Educação Ambiental na formação de 
professores de Geografia em Araguaína 

(TO): conexões e saberes 

Tese UFU 

BUQUE, S. L. 
 
 

Conhecimentos docentes dos alunos da 
licenciatura em geografia da Universidade 

Pedagógica- Maputo 

Tese UFG 
 

SILVA, L. M. P. 
e 
 

Culturas geográficas de alunos-jovens: 
uma referência para a formação de 

professores de Geografia 

Tese UFG 

Fonte: Elaborado a partir do Banco de Teses e Dissertações da CAPES, no período de 2013 a 2018. 
Ano de obtenção dos dados, 2019. 

 

Ao analisarmos os dados obtidos, percebemos que o Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) se constitui o aspecto mais abordado quanto 

à formação de professores de Geografia, estando presente em 07, dos 20 trabalhos 

analisados. O PIBID é uma política pública que tem como objetivo antecipar o vínculo 

entre os futuros mestres e as salas de aula da rede pública fazendo uma articulação 

entre a educação superior (por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas 

estaduais e municipais (BRASIL, 2018).  

Há ainda, entre os trabalhos analisados, os estudos relacionados ao currículo, 

ao projeto político-pedagógico do curso e à relação entre teoria e prática. Pesquisas 

voltadas para a prática de um componente curricular do curso de formação também 

apareceram de forma representativa na análise, por meio de componentes distintos, 

como a educação ambiental, a cartografia, a prática de ensino e o estágio. 

De posse dos dados também pudemos categorizá-los, fazendo um comparativo 

da produção do conhecimento por região do país, em consonância às recomendações 

de Romanowski e Ens (2006). Em nosso estado do conhecimento, as regiões Sudeste 

e Centro-Oeste do Brasil foram as que mais se destacaram na realização de pesquisa 
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sobre a formação de professores de geografia, com sete trabalhos cada. Logo em 

seguida, apareceu a região Sul, com cinco trabalhos; e a região Nordeste, com um 

trabalho apenas, realizado no ano de 2017. A região Norte não apareceu com 

publicações sobre a temática neste período. E no ano de 2014, não localizamos 

estudos que estivessem vinculados ao nosso objeto de estudo (Gráfico 1). Vale 

destacar que a diferença do número de trabalhos de pesquisa sobre “formação de 

professores de geografia” produzidos em cursos de mestrado e doutorado entre as 

regiões do Brasil se faz visível em função do desenvolvimento tardio da Pós-

Graduação no Nordeste, em relação ao centro-sul do país. 

  

Gráfico 1 – Produção acadêmica sobre “formação de professores de geografia” por 
região do Brasil 

 
Fonte: Elaborado a partir do Banco de Teses e Dissertações da CAPES, 2019. 

 

Destacamos as produções da Universidade Federal de Goiás (UFG), que foi 

responsável pelas sete pesquisas na Região Centro-Oeste. Na região Sudeste, as 

produções ocorreram em universidades distintas, Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ), Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), 

Universidade Católica de Santos (UNISANTOS), Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro (PUC-RIO), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e Universidade Federal de São João del-

Rei (UFSJ). Cada instituição da região Sudeste, com um trabalho. Na região Sul do 

país, houve produção em três universidades. A Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná (UNIOESTE), com duas produções; Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) e a Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), com um trabalho cada. Na 

região Nordeste, encontramos penas um trabalho da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB). Estes dados podem ser visualizados no Quadro 2.   
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Quadro 2 – Instituições que produziram dissertações e teses sobre “formação de 
professores de geografia” por região do Brasil  

REGIÃO INSTITUIÇÃO QUANTIDADE 

 
 
 

Sudeste 

UERJ 1 

UNESP 1 

UNISANTOS 1 

PUC-RIO 1 

UNICAMP 1 

UFU 1 

UFSJ 1 

 
Sul 

 

UNIOESTE 2 

UFSC 1 

UFPEL 2 

Centro-Oeste UFG 7 

Nordeste UFPB 1 

Norte - - 

Fonte: Elaborado a partir do Banco de Teses e Dissertações da CAPES, 2019. 

 

Segundo Santos (2018, p. 51), “Assim como os objetivos permitem uma noção 

de temática, as palavras-chave se situam no mesmo sentido, ainda que mais 

genérico”. Deste modo, resolvemos identificar as palavras-chave dos trabalhos. Ao 

observarmos o Quadro 3, é notório a predominância dos termos “formação de 

professores” e “ensino de geografia”, que aparecem em oito dos vinte trabalhos. Em 

seguida, figuram “formação de professores de geografia” e “PIBID”, seis vezes cada. 

A palavra-chave “formação de professores” chega a compor mais da metade das 

pesquisas se levarmos em consideração que “formação de professores de geografia” 

compõe a mesma categoria, apenas identificando a área específica em estudo.  

Outras palavras como: políticas públicas, licenciatura e formação inicial 

aparecem em menor proporção. Embora, presentes em menor quantidade nos 

trabalhos, são relacionadas ao estudo da questão, e nos dão uma compreensão do 

que as pesquisas buscaram abordar.  

 

Quadro 3 – Palavras-chave das dissertações e teses sobre “formação de 
professores de geografia”  

PALAVRAS-CHAVE QUANTIDADE 

Geografia  5 

Formação de professores   8 

Licenciatura   1 

Ensino de geografia  8 

Identidade  1 
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Fonte: Elaborado a partir do Banco de Teses e Dissertações da CAPES, 2019.  

 

No estudo, ainda buscamos investigar quais os métodos utilizados pelos 

pesquisadores para a coleta dos dados, por considerarmos que muito nos auxilia no 

entendimento do desenvolvimento das pesquisas e por nos dar um direcionamento 

dos principais métodos que estão sendo adotados pelos pesquisadores e quais outros 

ainda podem ser desenvolvidos em estudos posteriores. Destacaram-se os métodos 

de análise documental, aplicação de questionários, entrevistas, pesquisa bibliográfica 

e grupo focal, como sendo os mais utilizados. Outros métodos como: observação e 

narrativas aparecem de forma menos expressiva (Gráfico 2).  

 
 

Estágio supervisionado  1 

Cidadania  1 

Formação de professores de geografia  6 

Professor formador de geografia 1 

Conhecimentos específicos 1 

Conhecimentos pedagógicos 1 

Profissionalidade 1 

Educação superior 1 

Cultura geográfica 1 

Lugar 1 

Alunos-jovens 1 

Educação ambiental 1 

Interdisciplinaridade 1 

Formação continuada  2 

PIBID  6 

Políticas públicas educacionais 1 

Currículo 1 

Licenciatura em geografia 1 

Prática como componente curricular 1 

Cartografia escolar 1 

Escola básica 1 

Políticas públicas   2 

Educação básica  2 

Tendências didático-pedagógicas 1 

Disciplinas de práticas 1 

Projetos pedagógicos 1 

Diretrizes Curriculares Nacionais 1 

Grupos focais 1 

Licenciaturas em geografia 1 

Prática como Componente Curricular 1 

Formação inicial de professores  1 

Oficina pedagógica 1 

Formação docente 1 

Conhecimentos docentes 1 

Práticas formativas 1 

Formação inicial de professores de geografia 1 

Aprendizado do trabalho docente 1 

Formação inicial 1 
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Gráfico 2 – Métodos utilizados pelos pesquisadores para a coleta dos dados na 
produção acadêmica sobre Formação de Professores de Geografia 

 
Fonte: Elaborado a partir do Banco de Teses e Dissertações da CAPES, 2019. 

 

É valido lembrar que muitos trabalhos foram desenvolvidos com a utilização de 

mais de um método. Como por exemplo, o de Buque (2013), que se utilizou da 

pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, questionário, observação de aulas, 

grupo focal e produção de narrativas em seu estudo com alunos de Licenciatura em 

Geografia. Ou ainda, Silva (2013), que afirmou recorrer a diversas técnicas de 

investigação, como a pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, questionário, 

narrativas, grupos de discussão e entrevistas. Vallerius (2017), adotou como 

instrumentos metodológicos os questionários semiestruturados, as entrevistas 

individuais e os grupos focais. 

No que se refere aos principais autores em cujos pensamentos se basearam 

os trabalhos analisados, muitos não fazem referência a esse aspecto no resumo, nem 

mesmo na parte de introdução e metodologia. As pesquisas que citam as principais 

bibliografias em que se baseiam os autores dos trabalhos analisados para a realização 

de suas pesquisas podem ser observados no Quadro 4, a seguir.  

 

Quadro 4 – Principais autores que fundamentaram as dissertações e teses sobre  
“formação de professores de geografia” 

Principais Autores Citados 

CONTRERAS (2002), FREIRE (1996), GADOTTI (1999), GROSSSI (1993), LACERDA, (2017), 
LIBÂNEO (1998, 2004), MARQUES (2010), MIZUKAMI (2002), OLIVEIRA; PIRES (2017), 
PARO (2012), SAVIANI (1993), VAZQUEZ (1977), LARROSA (1994, 2011, 2013), NÓVOA, 
(1995, 2014), TARDIF (2002, 2012), TEDESCO (2009),  MORIN (1999; 2001, 2000, 2002), 
PONTUSCHKA; PAGANELLI e CACETE (2009), CALLAI (2003, 2013, 2006, 2009, 2010), 
ABDALLA (2006; 2012, 2013A, 2013B), SAVIANI (2011), GARCÍA (2012), BENTO e OLIVEIRA 
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(2012), BERTAZZO, SILVA (2014), BELO e JÚNIOR (2017), BOMFIM (2017), CARDOZO 
(2004),  CAVALCANTI (1998, 2002, 2006, 2008, 2011, 2016, 2013, 2012), CONTI (1976), 
HARLEY (1991), LECIONE (2013), PIMENTA (1997, 1998, 1999, 2000, 2003), PONTUSCHKA 
(2001, 2007), RICHTER (2011), RABELO; BUENO (2015), SACRAMENTO (2015), 
STRAFORINI (2001),  AMABILE (2017),  AZEVEDO (1963, 1976, 2003),  GATTI (2016), 
VASCONCELLOS (2000), MENDONÇA (2005), ROMANELLI (1986, 1999), ROSÁRIO; SILVA 
(2017), SOUZA (1991, 2001), VIEIRA (2008), LIMONTA (2013), CASTROGIOVANNI et. al. 
(2011), SOUZA (2009), SAMPAIO (2006), PIMENTEL (2010), MARTINS (2010), CARLOS 
(2007A, 2007B), SANTOS (1996, 2002), MASSEY (1997, 2000, 2012), TUAN (1983), PINHEIRO 
(2005), CANDAU (1999), VESENTINI (1987, 2002), SHULMAN (1986, 1987), GROSSMAN 
(1989, 1990), SACRISTAN (1998). 

Fonte: Elaborado a partir do Banco de Teses e Dissertações da CAPES, 2019. 
 

Dentre os autores que se dedicam especificamente ao tema “formação de 

professores de geografia” destacam-se: Pontuschka, Paganelli e Cacete; Cavalcanti 

e Callai; como apontado por Carvalho (2016). Ainda pontuaríamos Vesentini, Pinheiro 

e Castrogiovanni. 

Assim, o catálogo de teses e dissertações da CAPES constituiu-se uma fonte 

relevante e confiável para nossa pesquisa, ao nos proporcionar através do seu banco 

de dados uma amostra do que vem sendo produzido na academia sobre formação de 

professores em Geografia. Possibilitou-nos conhecer o que vem sendo elaborado 

nesse campo de estudo, as abordagens e métodos adotados, ainda suscitando-nos 

novos olhares para a investigação da temática. 

Os estudos sobre “formação de professores de geografia” mostram uma 

desarticulação entre os conteúdos trabalhados nos cursos acadêmicos e a realidade 

a ser trabalhada no ensino básico. Mostram que os cursos de licenciatura em 

geografia, na maioria das vezes, constitui-se em cursos de bacharelado “maquiados” 

com disciplinas pedagógicas que pouco contribuem no aperfeiçoamento da prática 

docente para o nível básico de ensino.  

Quanto aos trabalhos encontrados no catálogo de teses e dissertações da 

CAPES sobre a temática, eles nos revelaram que grande parte dessas pesquisas 

estavam voltadas para a política de formação de professores, mais especificamente, 

para o estudo do PIBID e seus impactos na formação docente, seguido de estudos 

sobre o desenvolvimento de alguns componentes curriculares no ensino superior, a 

exemplo do estágio supervisionado, prática de ensino e educação ambiental. 

Percebemos pouca atenção para o estudo da concepção do egresso sobre as 

implicações de sua formação docente em sua prática de ensino.  

Identificamos que essas pesquisas estão mais localizadas nas regiões Sudeste 

e Centro-Oeste do país, sendo pouco representativas na região Nordeste 
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 e não identificadas na região Norte. Isso nos mostra a necessidade do 

desenvolvimento de estudos sobre a realidade dos cursos de formação de professores 

de geografia em todas as regiões, e principalmente, nestas duas últimas.  

Em suma, os trabalhos revelam velhos problemas no que se refere à formação 

do professor de geografia, como os relacionados à metodologia e ao distanciamento 

entre o conhecimento geográfico e a prática pedagógica no âmbito dos componentes 

curriculares do curso de formação de professores. Apontam a necessidade de 

mudanças no trato do Programa Curricular dos cursos de graduação em geografia e 

quanto à mudança de postura dos professores formadores dos futuros docentes. 

Ainda evidenciam a importância de políticas públicas, a exemplo do PIBID, para a 

formação do professor de geografia. 
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3 A INTERDISCIPLINARIDADE E A HUMANIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

 

Nessa seção procuramos estabelecer um diálogo sobre formação docente em 

Geografia, Interdisciplinaridade e Humanização no ensino. Sobre interdisciplinaridade 

nos baseamos em autores como Fazenda (2011), Japiassu (1994, 2006), Frigotto 

(2008), Thiesen (2008), Cavalcanti (2002), Pontuschka (1999). E em Freire (2002), 

Tardif e Lessard (2009), Cavalcanti (2013) e Kaercher (2004, 2013), para abordarmos 

humanização e prática docente em Geografia, nessa parte do trabalho já realizamos 

um ensaio com egressos do curso de Geografia da UERN, Campus Central, 

integrantes da nossa amostra de pesquisa.  

 

3.1 O DESAFIO DA INTERDISCIPLINARIDADE NA FORMAÇÃO DOCENTE EM 

GEOGRAFIA 

 

A interdisciplinaridade surgiu como uma resposta ao processo de fragmentação 

do saber em área específicas, como uma alternativa ao compartimento disciplinar do 

conhecimento científico. Pressupõe um diálogo permanente entre as diversas 

disciplinas em uma noção de complementaridade entre ambas.   

Segundo Fazenda (2011), o termo é utilizado para caracterizar a colaboração 

existente entre as diversas disciplinas ou entre setores heterogêneos de uma mesma 

ciência. E caracteriza-se por intensa reciprocidade nas trocas, visando um 

enriquecimento mútuo.  Logo, “Não é ciência, nem ciência das ciências, mas é o ponto 

de encontro entre o movimento de renovação da atitude diante dos problemas de 

ensino e pesquisa e da aceleração do conhecimento científico” (FAZENDA, 2011, p. 

73). 

Nessa parte do trabalho buscamos refletir sobre a interdisciplinaridade no 

processo de formação dos docentes de Geografia. Para tanto, estabelecemos um 

diálogo entre autores tais como Fazenda (2011), Japiassu (1994, 2006), Frigotto 

(2008), Thiesen (2008), Cavalcanti (2002), Pontuschka (1999), que se dedicaram a 

pesquisas sobre à temática. Além de realizarmos uma leitura a documentos como as 

Diretrizes Curriculares para os cursos de formação em Geografia e as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio: ciências humanas e suas tecnologias, ensino de 

Geografia, para verificarmos como a interdisciplinaridade é abordada nos mesmos. A 
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discussão em questão se faz relevante uma vez que a inclusão do trabalho 

interdisciplinar já no processo de formação docente contribuirá sobremaneira, para 

sua prática professoral e para sua implementação no ensino básico de forma 

satisfatória.   

Inicialmente trazemos uma discussão sobre o tema interdisciplinaridade 

associada ao processo de ensino e, em seguida, a interdisciplinaridade e a formação 

de professores em Geografia. 

 

3.1.1 Interdisciplinaridade e ensino  

 

A interdisciplinaridade surgiu na metade do século XX, da necessidade 

indispensável de laços entre as diferentes disciplinas. E diz respeito à transferência 

de métodos de uma disciplina para outra (NICOLESCU, 1999).  

As discussões em torno da temática assumiram duas perspectivas. Uma 

relacionada à epistemologia, ao explorar conceitos como um diálogo integrativo entre 

diferentes disciplinas (campos do conhecimento). E a outra relacionada ao 

desenvolvimento do currículo da escola básica, na forma de estratégias para a 

integração das disciplinas escolares (GARCIA, 2008). 

Segundo Thiesen (2008), a literatura sobre a interdisciplinaridade é consensual 

quanto ao seu sentido: “[...] ela busca responder à necessidade de superação da visão 

fragmentada nos processos de produção e socialização do conhecimento” (p. 545), 

sendo a crítica ao saber compartimentado e a supervalorização das especialidades 

uma constante nos trabalhos dos estudiosos que defendem o agir interdisciplinar. 

Japiassu (1994), chega a apresentar o trabalho interdisciplinar como o 

“remédio” para os males da ciência moderna, bem como uma grande riqueza e a 

possibilidade mesma da modernidade, um grande princípio de organização dos 

conhecimentos. Dado que:  

 

A especialização sem limites culminou numa fragmentação crescente do 
horizonte epistemológico. Chegamos a um ponto em que o especialista se 
reduziu ao indivíduo que, à custa de saber cada vez mais sobre cada vez 
menos, terminou por saber tudo (ou quase tudo) sobre o nada, em reação ao 
generalista que sabe quase nada sobre tudo (JAPIASSU, 2006, [p. 1]). 

 

Japiassu (1994), defende, portanto, a eliminação de fronteiras entre as 

problemáticas e os modos de expressão de forma que se instaure uma comunicação 
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fecunda, uma vez que é lamentável o estado de esfacelamento do saber. E assim, 

define: 

 

[...] o trabalho interdisciplinar propriamente dito supõe uma interação das 
disciplinas, uma interpenetração ou interfecundação, indo desde a simples 
comunicação das ideias até a integração mútua dos conceitos (contatos 
interdisciplinares), da epistemologia e da metodologia, dos procedimentos, 
dos dados e da organização da pesquisa. É imprescindível a 
complementação dos métodos, dos conceitos, das estruturas e dos axiomas 
sobre os quais se fundam as diversas disciplinas. O objetivo utópico do 
interdisciplinar é a unidade do saber. Unidade problemática, sem dúvida. Mas 
que parece construir o ideal de todo saber pretendendo corresponder às 
exigências fundamentais do espírito humano (JAPIASSU, 1994, [p. 2]). 

 

O pensamento de Thiesen (2008), vem a corroborar para o entendimento do 

termo, ao enfatizar que no pensamento e nas práticas interdisciplinares o que está em 

xeque não é a dimensão disciplinar do conhecimento em suas etapas de investigação, 

produto e socialização. Mas, “O que se propõe é uma profunda revisão de 

pensamento, que deve caminhar no sentido da intensificação do diálogo, das trocas, 

da integração conceitual e metodológica nos diferentes campos do saber” (THIESEN, 

2008, p. 548).  

Não se trata de anular-se as especificidades de cada área, de cada 

especialidade, uma vez que se faz importante o entendimento de forma clara de cada 

componente curricular, para que, a partir de então, se estabeleça o diálogo entre as 

áreas do saber. Pois, como afirma Pereira (1999), para a prática da 

interdisciplinaridade, cada uma das disciplinas precisa saber exatamente o seu papel, 

a sua função, o que vai observar, o que vai relevar e como vai fazer tudo isso. Quando 

não nos atemos a esses detalhes entramos no caminho da confusão, e de uma 

sucessão de trombadas e vazios. 

No campo do ensino, na atualidade, muito tem-se falado em 

interdisciplinaridade, no desenvolvimento de atividades e projetos nesta perspectiva, 

porém, é importante que se faça uma real análise de como essas experiências vem 

ocorrendo no âmbito escolar. Visto, em alguns casos, há a distorção do significado do 

termo, quando muitas vezes o que ocorre é um trabalho multidisciplinar, em que cada 

profissional analisa o problema de forma isolada, no seu campo de formação, sem 

que de fato, ocorra o diálogo, a socialização entre os integrantes das diversas áreas.  

Baseamo-nos nas ideias defendidas por Thiesen (2008), para embasar nosso 

ponto de vista. O autor afirma que embora haja um esforço institucional, as 
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experiências verdadeiramente interdisciplinares ainda são incipientes no contexto 

educacional. E que as razões dessas limitações podem ser identificadas,  

 

[...] basta que verifiquemos o modelo disciplinar e desconectado de formação 
presente nas universidades, lembrar da forma fragmentária como estão 
estruturados os currículos escolares, a lógica funcional e racionalista que o 
poder público e a iniciativa privada utilizam para organizar seus quadros de 
pessoal técnico e docente, a resistência dos educadores quando 
questionados sobre os limites, a importância e a relevância de sua disciplina 
e, finalmente, as exigências de alguns setores da sociedade que insistem 
num saber cada vez mais utilitário (THIESEN, 2008, p. 550).  

 

Corroborando do mesmo pensamento Frigotto (2008), comenta que no plano 

da organização do processo pedagógico, o resultado da visão fragmentada e 

positivista da realidade é expressa pela interminável lista de disciplinas e pela divisão 

arbitrária entre disciplinas de conteúdo geral, humano e disciplina de conteúdo 

específico e técnico. O que se configura uma contradição ao que prega o princípio 

interdisciplinar para a prática de ensino.  

O trabalho coletivo na escola deve ocorrer na busca da totalidade, 

minimizando-se o isolamento das especialidades ou ainda dando novos rumos a 

estas, perpassando pelo reconhecimento de que alunos e professores são os 

idealizadores e executores do processo de ensino. O que requer uma ruptura com os 

moldes já arraigados em nossas escolas e que é visto por muitos professores como 

normal, adotar ou indicar um livro didático, passar por todos os capítulos, realizar 

provas para avaliação de cada bimestre e conceder os créditos necessários para 

passar de ano ou obter um diploma no final do curso (PONTUSCHKA, 1999). 

A autora nos fala da importância de estabelecer diálogos entre os profissionais 

das diversas áreas do saber a fim de se identificar pontos comuns que possibilitem a 

realização de um fazer interdisciplinar, e exemplifica da seguinte maneira:  

 

Os professores de Geografia não precisam saber História em profundidade 
para realizar um trabalho interdisciplinar com o professor dessa disciplina, 
mas há necessidade de saber se é possível trabalhar com ele. Saber qual é 
a teoria do conhecimento que embasa suas aulas e o seu método de ensino 
é condição necessária para um trabalho coletivo entre os docentes 
(PONTUSCHKA, 1999, p. 110). 

 

Não há necessidade do reconhecimento de um mesmo significado para cada 

conceito entre os pesquisadores, mas sim que estes reconheçam nas diferenças de 

conceituação, a historicidade de sua construção em cada disciplina, sendo primordial 
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que o profissional tenha conhecimento mínimo da área do colega para o êxito da 

prática interdisciplinar que pode ser desenvolvida por meio da problematização, com 

projetos e programas a partir de temas geradores que levem em consideração os 

acontecimentos, a realidade, o cotidiano. (PONTUSCHKA, 1999).  

Faz-se importante que o futuro professor já tenha uma formação pautada no 

diálogo entre os saberes, que saiba conversar com as outras áreas de forma a integrar 

essa ação ao seu fazer docente quando já na profissão, e assim gerar resultados 

positivos no sistema de ensino e aprendizagem. Para tanto, a seguir procuraremos 

desenvolver uma discussão sobre a interdisciplinaridade na formação do professor de 

geografia com foco na sua atuação, principalmente para o nível básico de ensino, 

baseados no pensamento de que o sucesso do processo de ensino e aprendizagem 

está relacionado à boa formação do futuro profissional da docência. Somos 

conscientes de que muitos são os outros fatores de interferência, no entanto, nesta 

discussão, é neste aspecto que procuraremos nos deter. 

 

3.1.2 Interdisciplinaridade e formação de professores de Geografia 

 

A Geografia em seu projeto de tornar-se um conhecimento científico, tem 

construído e reconstruído um objeto de estudo admitido como interdisciplinar, que é o 

espaço geográfico (CAVALCANTI, 2002). Visto que 

 

Esse objeto é, [...], multidimensional, tem uma característica de 
complexidade, que obriga a um olhar interdisciplinar, obriga a  atravessar as 
fronteiras consolidadas das disciplinas para ampliar sua compreensão, obriga 
a buscar perspectivas econômicas, sociológicas, históricas, psicológicas, 
naturais, ecológicas, perspectivas que se entrelaçam na complexidade da 
realidade socioespacial (CAVALCANTI, 2002, p. 128). 

 

A necessidade do pensar interdisciplinar na Geografia se dá visto a 

complexidade do seu objeto de estudo, que é o espaço geográfico, que só é capaz de 

ser compreendido se estudado em sua totalidade, considerando a relação do homem 

com natureza, enquanto ser social que habita, constrói e reconstrói esse meio de 

acordo com suas intenções e necessidades. Assim, seu entendimento compreende 

para além dos aspectos ambientais e sociais, os fatores políticos, econômicos, 

históricos, culturais, dentre outros. É essa compreensão do “todo” que deve permear 
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o ensino de Geografia na licenciatura e, consequentemente, ser transferido à escola 

básica. 

A princípio, seu caráter interdisciplinar é prerrogativa encontrada na própria 

definição da área de conhecimento no Parecer CNE/CES 492/2001, sobre as DCNs 

para os cursos de formação em Geografia, que a define como de saberes múltiplos 

que busca explicar seu objeto de estudo, de forma totalitária, 

 

A geografia, em seu processo de desenvolvimento histórico como área do 
conhecimento, veio consolidando teoricamente sua posição como uma 
ciência que busca conhecer e explicar as múltiplas interações entre a 
sociedade e a natureza. Isso significa dizer que possui um conjunto muito 
amplo de interfaces com outras áreas do conhecimento científico. Assim, 
coloca-se a necessidade de buscar compreender essa realidade espacial, 
natural e humana, não de uma forma fragmentada, mas como uma totalidade 
dinâmica (BRASIL, 2001b, p. 10). 

 

O Parecer CNE/CES 492/2001 ainda supõe que em meio a dinâmica de 

transformações pelas quais passa o mundo atual, com as tecnologias, os novos 

recortes de espaço e tempo, com a predominância do instantâneo e do simultâneo, e 

as complexas interações entre as esferas local e global que afeta o quotidiano das 

pessoas exige, da geografia, caminhos teóricos e metodológicos para interpretar e 

explicar essas mudanças.  

No entanto, apesar de toda a discussão em torno da Geografia e seu objeto de 

estudo interdisciplinar, as pesquisas sobre ensino de geografia mostram que, na 

prática, o que se evidencia é a compartimentação da própria área do saber, em 

subáreas, no âmbito de formação, formando especialistas, que muitas vezes não 

dialogam como estudiosos de uma mesma ciência. E,  

 

Quando se trata da Geografia ainda se pensa no nível da universidade de 
forma fragmentada, pois a própria estruturação de um mesmo departamento 
demonstra essa realidade. Além da dicotomia entre geógrafos físicos e 
geógrafos humanos, no interior dessas “duas geografias” há aqueles que se 
aprofundam no conhecimento da climatologia, geomorfologia, geografia 
urbana, geografia agrária etc. Fica à escola de 1.º e 2.º graus [Ensino 
Fundamental e Ensino Médio], o lugar para o professor realizar o 
relacionamento entre os fatos que fazem parte do espaço geográfico. No 
entanto, se o professor não tiver uma formação sólida voltada para o 
processo educativo, poderá repetir a fragmentação da universidade nos 
níveis iniciais. (CITELLI, 1993, p. 226 apud PONTUSCHKA, 1999, p. 117, 
grifos nossos). 

 

A compartimentação da ciência na universidade compromete a almejada 

formação sólida do profissional da docência que acaba transferindo os modos de 
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transmissão do conhecimento da academia para ensino básico, sem que sejam feitas 

as devidas adequações metodológicas, o que faz com que o aluno do ensino básico 

perca o interesse na Geografia.  

Assim, a geografia acaba por adquirir no espaço escolar status de disciplina 

decorativa, conteudista, sem nexo com a realidade do aluno. A geografia assim, perde 

seu real significado que deve ser o de “[...] preparar o aluno para: localizar, 

compreender e atuar no mundo complexo, problematizar a realidade, formular 

proposições, reconhecer as dinâmicas existentes no espaço geográfico, pensar e 

atuar criticamente em sua realidade tendo em vista a sua transformação” (BRASIL, 

2006a, p. 43). 

E o caminho para superar este desafio encontra-se na discussão, na busca por 

uma boa formação do futuro profissional da docência, baseada em um modelo de 

ensino plural, assistido e reflexivo, que associe teoria e prática, que descontrua a atual 

visão de supervalorização do bacharel em detrimento do licenciado. Uma dicotomia 

como destaca Pinheiro (2006), que vem perpetuando-se há muito tempo na academia, 

garantindo status de superioridade ao bacharelado por formar o geógrafo 

pesquisador, enquanto a licenciatura forma o professor cuja função é apenas 

transmitir os conteúdos resultantes dos estudos realizados pelos pesquisadores. 

Como se a pesquisa não fosse algo primordial na construção de um processo 

formativo significativo do futuro licenciado, de modo que este deve ter domínio do 

processo de construção desse conhecimento para que exerça a contento a sua 

importante missão de transmiti-lo. E para que saiba fazer da melhor forma possível 

estas adequações, pois, como aponta o Parecer das DCNs do cursos de graduação 

em Geografia, o profissional formado além de dominar e aprimorar as abordagens 

científicas pertinentes ao processo de produção, deve dominar e aprimorar também a 

aplicação do conhecimento geográfico (BRASIL, 2001b). Pois, este “[...] é o 

especialista do componente curricular, cabendo-lhe o estabelecimento de estratégias 

de aprendizagem que criem condições para que o aluno adquira a capacidade para 

analisar sua realidade sob o ponto de vista geográfico” (BRASIL, 2006a, p. 46).   

Este profissional deve ser capaz de contextualizar o conteúdo tornando-o 

acessível e atraente para o discente. O que pressupõe mudanças concretas que 

resultem em novos padrões de aprendizagem, por meio de estratégias diversificadas 

na abordagem de conteúdos, dialogando e ampliando os conhecimentos já adquiridos 
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e propondo novas situações de aprendizagem que se referencie em resoluções de 

problemas em perspectiva interdisciplinar (BRASIL, 2006a). 

Deste modo, Cavalcanti (2002) sugere que o processo de formação de 

professores, hoje, deve levar em consideração práticas interdisciplinares, que 

envolvam diálogos entre alunos e professores no tratamento dos objetos estudados, 

(como objeto interdisciplinar), que promovam a integração efetiva entre as disciplinas 

trabalhadas com determinados grupos de alunos e ainda a transversalidade de certos 

temas de ensino e a construção de um projeto político-pedagógico do curso. 

A autora defende que uma formação, 

 

[...] com esse princípios depende de projetos políticos-pedagógicos de 
formação profissional que altere significativamente uma cultura de formação 
objetivada entre nós. Nessa cultura estão presentes algumas máximas: 
separação entre disciplinas de conteúdo e disciplinas pedagógicas, 
separação dicotômica entre as formações de bacharelado e de licenciatura, 
a desarticulação entre formação acadêmica e realidade prática em que os 
licenciandos irão atuar; base da competência técnica do professor no 
conteúdo especifico da Geografia (CAVALCANTI, 2002, p. 134). 

 

Portanto, para a ocorrência de um efetivo agir interdisciplinar no ensino básico, 

sua abordagem já deve se fazer presente no processo formativo do futuro licenciado, 

deve ser uma prerrogativa presente no currículo e principalmente na prática e na ação 

do professor do ensino superior, no trato, no diálogo permanente entre os 

componentes curriculares que integram a grade dos cursos na universidade. 

No trabalho interdisciplinar do campo da Geografia, Cavalcanti (2002), sugere 

que o professor trabalhe um projeto consistente e consciente que objetive não esgotar 

conteúdos e informações geográficas, contidas no livro didático, mas sim, que tenha 

em vista a contribuição do mesmo para o desenvolvimento do modo de pensar do 

aluno, contribua para o desenvolvimento da capacidade deste em fazer uma leitura 

espacial da realidade em que vive. Um projeto que articule o conhecimento da 

Geografia com a realidade, com o cotidiano do aluno, buscando destacar a relevância 

social, o sentido ético e político desse conteúdo.  

Analisando a perspectiva da geografia enquanto conhecimento interdisciplinar, 

a autora vislumbra a possibilidade e a necessidade de se desenvolver projetos 

interdisciplinares no trabalho da disciplina seja no interior da própria disciplina ou 

ainda em projetos com outras áreas do conhecimento e exemplifica como esse fato é 

possível utilizando categorias de estudo da geografia escolar, o que consideramos 
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relevante apresentar, para tanto ela se utiliza do estudo da cidade, no interior da 

ciência e explica: 

 

[...] a cidade é um traçado de vias e um conjunto de formas que separam 
diferentes lugares de acordo com a função, com o uso do solo urbano 
(conhecimento arquitetônico); a cidade é uma paisagem que materializa 
relações socioespaciais (conhecimento geográfico); a cidade é valor, é solo 
que tem alto valor agregado, é mercadoria, é composta de objetos 
valorizados pelas ações humanas – firmas, instituições, pessoas 
(conhecimento econômico); a cidade é um modo de vida social, construído 
historicamente (conhecimento sócio-histórico), a cidade é uma ambiente 
construído, resultado de interações sociais, naturais, políticas, psicológicas 
(conhecimento ecológico); a cidade é o lugar da co-presença, do encontro, 
da festa, da vida coletiva, da produção social da cultura (conhecimento 
antropológico). Enfim, poder-se-ia continuar a buscar outros eixos de análise 
desse objeto, tal sua complexidade. Todos os eixos são incompletos, a cidade 
é o que é possível apreender em todos os eixos da análise (CAVALCANTI, 
2002, p. 129). 

 

Ainda sugere práticas interdisciplinares no ensino da Geografia que envolvam 

recursos como a música, a literatura, o cinema, o uso de jogos e simulações, o estudo 

do meio, a pesquisa temática (CAVALCANTI, 2002). 

As Orientações Curriculares para a Geografia no Ensino Médio também 

abordam a interdisciplinaridade no ensino da Geografia escolar e sugerem o trabalho 

com os conceitos estruturantes, que são conceitos comuns, referenciais para a 

compreensão dos conteúdos do componente curricular. Os conceitos básicos 

estruturantes da Geografia: espaço e tempo, sociedade, lugar, paisagem, região, e 

território, devem ser trabalhados levando-se em consideração as dinâmicas da 

sociedade, e qualquer que seja a opção teórico-metodológica adotada pelo professor, 

deve levar o aluno a ter uma visão da complexidade social do mundo (BRASIL, 

2006a).  

Para isto, o professor precisa ter contato com essas formas de trabalho na 

academia, precisa possuir além de uma boa formação conceitual, epistemológica de 

sua área, uma boa preparação também metodológica, didático-pedagógica para que 

seja capaz de processar, moldar seu conhecimento da ciência para o ensino básico, 

que ainda, lhe permita o diálogo com profissionais das demais áreas do conhecimento 

e integrar equipes que desenvolvam projetos/pesquisas em uma perspectiva 

interdisciplinar.  

Apesar do discurso sobre a interdisciplinaridade no sistema de ensino e de sua 

exigência nos currículos tanto do ensino básico, quanto no ensino superior, o que se 
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tem presenciado é um agir, mais caracterizado pela formação multidisciplinar, onde a 

troca e o diálogo entre os componentes curriculares e/ou áreas do conhecimento 

pouco ocorrem. Predominando o estudo de certas problemáticas, quando da proposta 

do trabalho em equipe, de forma compartimentada, onde cada profissional estuda de 

acordo com o campo de visão próprio da sua área, sem estudar a totalidade do 

problema.   

E na ciência geográfica, a forma fragmentada com que são tratados os 

conceitos e os conteúdos no ensino básico em muito resulta do modelo de formação 

recebido pelo professor que, em meio a uma cultura acadêmica que supervaloriza a 

formação do bacharel em detrimento do licenciado, acaba reproduzindo o modelo de 

ensino fragmentado, conteudista, recebido na academia em sua prática no ensino 

básico. 

Pressupomos que a superação dessa problemática passa pelo processo de 

formação inicial do professor do ensino básico, que deve ser pautado em uma base 

sólida sobre sua área do conhecimento, além de ser uma formação plural, dinâmica, 

baseada no desenvolvimento de projetos, pesquisas, no diálogo entre as áreas do 

saber, atrelado a um rico aporte pedagógico e metodológico que conduzam ao 

aperfeiçoamento de sua prática. 

Esse profissional precisa desse suporte já no seu processo de formação, para 

que possa chegar no campo de atuação com esse pensar interdisciplinar, vindo a 

constituir-se uma ferramenta importante nesta missão de construir um modelo de 

ensino significativo, reflexivo, e que por consequência gere transformações 

substanciais no trato da geografia no ensino básico. 

 

3.2 HUMANIZAÇÃO NO ENSINO DE GEOGRAFIA 

 

Enquanto licenciada em Geografia, discente do Mestrado em Ensino, nosso 

interesse é ampliar o conhecimento para o desenvolvimento significativo dessa ciência 

no sistema de ensino, assim como, contribuir com a discussão da temática 

relacionada ao seu ensino atrelada à formação do profissional para a docência em 

geografia e sua prática na Educação Básica.  

No componente curricular de Ensino de Ciências Humanas e Sociais: ensino 

aprendizagem na escola, muitas foram as temáticas que nos chamaram a atenção. E 

em meio a tantas discussões proveitosas, os autores mencionavam as lacunas que 
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ainda existem no processo formativo dos profissionais da docência para com o 

trabalho das diferenças, a necessidade de trabalhar o respeito, a afetividade e a 

humanização na construção do processo de ensino-aprendizagem. 

Por exemplo, em Brasil (2006b) ao discutir relações étnico-raciais na educação 

infantil, pontua sobre a necessidade de se contemplar, nos processos formativos dos 

profissionais da educação, a dimensão afetiva, pois muitos desses profissionais têm 

dificuldades de expressar o afeto. E o mesmo documento defende que “Não existe 

aprendizagem sem solidariedade, sem troca, sem afeto, sem cuidado, sem implicação 

consciente e responsável dos adultos que estão à frente desse processo” (BRASIL, 

2006b, p. 41). 

Diante disso, começamos a nos questionar sobre o processo de humanização 

no processo de ensino-aprendizagem em geografia. Além de ser nossa área de 

formação e interesse de estudo, a geografia é uma ciência Humana e Social. E 

partilhamos do pensamento de Kaercher (2013) ao defender: 

 

[...] talvez a principal tarefa de um professor de Geografia não seja a de 
ensinar Geografia, mas realçar um compromisso que a ultrapassa, ou seja, 
fortalecer os valores democráticos e éticos, a partir de nossas categorias 
centrais (espaço, território, Estado...) e expandirmos cada vez mais o respeito 

ao outro, ao diferente (KAERCHER, 2013, p. 224). 

 

E acrescenta: “Parece que um dos maiores objetivos da escola, e também da 

Geografia é formar valores: de respeito ao outro, respeito às diferenças (culturais, 

políticas, religiosas etc.), combate às desigualdades e às injustiças sociais” 

(KAERCHER, 2013, p. 224) 

Desse modo, objetivamos, nessa parte do trabalho, refletir sobre humanização 

do ensino, com ênfase no processo de ensino-aprendizagem em Geografia. Por meio 

de uma revisão bibliográfica baseada em Freire (2002), que, ao discutir os saberes 

necessários à prática docente, nos fala sobre uma ética universal do ser humano e 

sobre afetividade, em Tardif e Lessard (2009), que abordam a docência como 

profissão de interações humanas e ainda em autores da Geografia, como Cavalcanti 

(2013) e Kaercher (2004, 2013), para discutirmos prática docente e ensino-

aprendizagem em Geografia. 

E ainda com a realização de uma pesquisa com dois docentes de geografia que 

atuam no ensino básico, egressos do curso de licenciatura plena em Geografia da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Central. Ambos 
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constituem parte da amostra de entrevistados da nossa pesquisa, que será 

aprofundada na seção seguinte .  

A coleta de dados em campo se deu por meio da aplicação de questionário com 

perguntas abertas sobre afetividade e ensino-aprendizagem em Geografia. A escolha 

dos participantes se deu de forma aleatória e não intencional na amostra. E a escolha 

por trabalharmos com apenas dois educadores se fez por não termos pretensão de 

quantificar dados, mas, sobretudo, “[...] a tentativa de uma compreensão detalhada 

dos significados e características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em 

lugar da produção de medidas quantitativas [...]” (RICHARDSON, 2012, p. 90). 

Inicialmente, trazemos a discussão sobre humanização no ensino a partir da 

relação professor-aluno; em seguida, abordamos humanização no ensino de 

Geografia, bem como humanização e prática docente em Geografia.   

 

3.2.1 Humanização e ensino de Geografia 

 

O ensino é uma prática inerente às trocas e interações humanas. Discutir o 

ensino à luz do processo de humanização é algo salutar, uma vez que vivemos em 

uma sociedade de forte apelo ao produtivismo, à individualidade presente de forma 

marcante também no sistema escolar.  

Embora como definem Tardif e Lessard (2009, p. 31, grifos dos autores), “[...] 

ensinar é trabalhar com seres humanos, sobre seres humanos, para seres humanos”. 

As práticas de humanidade são, muitas vezes, secundarizadas, quando não 

desprezadas nos processos formativos de modo geral, em meio a um sistema 

educacional que prioriza a formação tecnicista, que marginaliza a formação pessoal e 

de valores. Daí, a necessidade de refletirmos sobre o processo de ensino e 

aprendizagem por meio de uma prática humanizadora. 

Humanização no ensino pensada a partir do que preconizam as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica ao recomendar o resgate da função social 

da Escola Básica tendo o aluno como centro do processo formativo. Este que deve 

ser baseado nos princípios do educar e do cuidar, iniciando-se na Educação Infantil, 

estendendo-se ao Ensino Fundamental, Médio e posteriores, em um modelo de 

educação integral, que vislumbre “[...] aos processos de ensino, de aprendizagem e 

de construção da pessoa humana em suas múltiplas dimensões” (BRASIL, 2013, p. 

18). 
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Portanto, “Cuidar e educar significa compreender que o direito à educação 

parte do princípio da formação da pessoa em sua essência humana. Trata-se de 

considerar o cuidado no sentido profundo do que seja acolhimento de todos [...]” 

(BRASIL, 2013, p. 17).  

Ainda segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, 

 

Educar exige cuidado; cuidar é educar, envolvendo acolher, ouvir, encorajar, 
apoiar, no sentido de desenvolver o aprendizado de pensar e agir, cuidar de 
si, do outro, da escola, da natureza, da água, do Planeta. Educar é, enfim, 
enfrentar o desafio de lidar com gente, isto é, com criaturas tão imprevisíveis 
e diferentes quanto semelhantes, ao longo de uma existência inscrita na teia 
das relações humanas, neste mundo complexo. Educar com cuidado significa 
aprender a amar sem dependência, desenvolver a sensibilidade humana na 
relação de cada um consigo, com o outro e com tudo o que existe, com zelo, 
ante uma situação que requer cautela em busca da formação humana plena 
(BRASIL, 2013, p. 18). 

 

O processo educativo não pode basear-se em uma atitude parcial, 

fragmentada, recortada da ação humana, baseada somente numa racionalidade 

estratégico-procedimental. Para além das dimensões constitutivas do trabalho 

pedagógico, seu horizonte de ação deve abranger a vida humana em sua globalidade. 

(BRASIL, 2013). 

Partimos ainda do entendimento do processo de humanização a partir de uma 

perspectiva freiriana, que define o ensinar como uma especificidade humana, que 

exige segurança, generosidade, amorosidade, comprometimento, diálogo, escuta e 

rejeição a qualquer forma de discriminação, por fim, querer bem aos educandos 

(FREIRE, 2002).  

Ao propor a ideia de querer bem ao educando, Freire (2002) o faz no sentido 

de valorizar a importância das relações de afeto no âmbito escolar.  Para o autor, a 

afetividade não deve assustar o professor, este não deve ter medo de expressá-la. A 

abertura ao querer bem é a maneira que o educador tem de autenticamente selar o 

seu compromisso com os educandos.  

O referido autor acrescenta ser falsa a separação radical entre seriedade 

docente e afetividade. Não é certo que quanto mais severo, mais frio e distante se 

ponha o professor em sua relação com o aluno, tão melhor ele será. O que não pode 

o professor permitir é que a afetividade interfira no cumprimento ético do seu dever no 

exercício de sua autoridade. A avaliação do trabalho escolar do aluno não pode ser 

maior ou menor ao bem querer que se tenha por ele (FREIRE, 2002). 
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Para Freire (2002), ensinar exige o respeito aos saberes do educando. E a 

escola e o educador devem respeitar os saberes próprios do educando; e devem ir 

além, aproveitar essas experiências adquiridas no cotidiano do aluno levando-o a 

refletir sobre os problemas com os quais convive, e assim buscar transformar a sua 

realidade. Acreditamos que, dentre outras prerrogativas, este também deva ser o 

papel da Geografia escolar enquanto componente curricular que se propõe a estudar 

a relação do homem com o meio e com os seus semelhantes.  

A Geografia almeja formar seres autônomos, críticos, humanos e sensíveis às 

transformações socioespaciais, superando assim o entendimento da função desta 

apenas como uma disciplina de sínteses e memorização de conteúdos desconexos 

com a realidade do aluno. 

A geografia tem importante função de tornar o espaço geográfico compreensivo 

ao homem, devendo ser assimilado como resultado da construção e da ação do 

homem sobre o meio. E como uma ciência social, a Geografia “Ao ser estudada, tem 

de considerar o aluno e a sociedade em que vive. Não pode ser uma coisa alheia, 

distante, desligada da realidade” (CALLAI, 2003, p. 57-58).  

Para tanto, “O aluno deve estar dentro daquilo que está estudando e não fora, 

deslocado e ausente daquele espaço [...]” (CALLAI, 2003, p. 58). Logo, deve ser 

considerado como agente que trabalha e transforma esse meio, bem como sujeito que 

sofre as interferências e as consequências desse processo de alterações.  

Como apresenta Cavalcanti (2013), 

 

[...] se o espaço contribui para a formação do ser humano, este, por sua vez, 
com sua intervenção, com seus gestos, com seu trabalho, com suas 
atividades, transforma constantemente o espaço. Não importa se se refere a 
um indivíduo ou a uma sociedade ou nação. Em qualquer caso, o espaço e 
as próprias percepções e concepções sobre ele são construídos na prática 
social. Portanto, a consciência do espaço, ou a consciência da “geografia” do 
mundo, deve ser construída no decurso da formação humana, incluindo aí a 
formação escolar. Nesse sentido, o ensino de Geografia deve visar ao 
desenvolvimento da capacidade de apreensão da realidade do ponto de vista 
da sua espacialidade (CAVALCANTI, 2013, p. 24, grifo da autora “”). 

 

Para a autora, o ensino de geografia deve proporcionar ao educando uma visão 

abrangente e crítica do espaço no qual está inserido. Para tanto, defende um processo 

de ensino-aprendizagem baseado em uma concepção socioconstrutivista. Uma 

perspectiva da Didática Crítico-Social, a qual entende o ensino escolar como o 

processo de conhecimento do aluno mediado pelo professor. E explica:  
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Ensinar é uma intervenção intencional nos processos intelectuais e afetivos 
do aluno buscando sua relação consciente e ativa com os objetos de 
conhecimento. O objetivo maior do ensino, portanto, é a construção do 
conhecimento mediante o processo de aprendizagem do aluno 
(CAVALCANTI, 2013, p. 137-138). 

 

Segundo este método, aluno e professor são sujeitos ativos do processo em 

relação aos objetos de conhecimento. E o professor age mediando esse processo de 

construção do conhecimento pelo aluno, e não apenas como um transmissor do 

conhecimento. Ambos devem atuar conjuntamente ante os objetos do conhecimento. 

Nessa concepção, os objetos do conhecimento trabalhados na escola, o saber 

escolar, são resultados da cultura elaborada cientificamente pela humanidade, e são 

considerados relevantes na formação do aluno (CAVALCANTI, 2013). 

Cavalcanti (2013) propõe ações didáticas para o ensino da Geografia de forma 

significativa para o aluno, (Figura 1), levando em consideração alguns dos conceitos 

fundantes dessa ciência, tais como: lugar, paisagem, natureza, sociedade, região e 

território.  

 

Figura 1- Ações didáticas socioconstrutivistas para a construção de conceitos no 
ensino de Geografia

     
Fonte: Elaborado pela autora de acordo com Cavalcanti (2013). 

 

Dentre as principais concepções defendidas pela autora, está a de considerar 

a vivência do aluno como dimensão do conhecimento. Neste sentido, propõe a 

apreensão dos conhecimentos prévios do educando e sua experiência em relação ao 

assunto estudado. E ainda, atividades de observação que devem ter como fonte de 

conhecimento geográfico o espaço vivido. Essa proposta se assemelha ao 

pensamento já defendido por Freire (2002), de que a construção do conhecimento 
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deve partir da realidade do aluno, de forma que este venha a refletir sobre e intervir 

no seu espaço de vivência. 

Cavalcanti (2013) ainda propõe para o ensino de Geografia: propiciar atividade 

mental e física dos alunos (através da ludicidade, jogos, dramatização, simulação 

etc.), relação dialógica com os alunos e entre os alunos, promoção da autorreflexão e 

sociorreflexão dos alunos. Esta última proposição nos remete mais uma vez ao 

pensamento de Freire (2002), ao defender o respeito à autonomia do ser educando, 

e sobre o pensamento de que “[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 2002, p. 12). 

E, para tanto, em sala de aula, o docente deve estar aberto a indagações, à 

curiosidade, às perguntas e a inibições dos alunos. Um ser crítico e inquiridor, inquieto 

em face da tarefa que tem (FREIRE, 2002).  

A consonância entre o pensamento dos autores são as críticas ao modelo de 

ensino baseado na centralidade docente, pela qual o aluno se torna apenas um 

receptor de informações, não tendo suas ideias e seus conhecimentos valorizados.    

Em suma, Cavalcanti (2013) sugere que é uma relação ativa do aluno frente ao 

processo de ensino-aprendizagem, sendo este principal sujeito na construção do seu 

saber, e o professor neste processo é apenas o mediador. E não um profissional como 

classifica Freire (2002), “Um educador com muito pouco de formador, com muito mais 

de treinador, de transferidor de saberes, de exercitador de destrezas” (p. 53, grifos do 

autor). 

Ao defendermos uma educação humanizada, acreditamos que essa já deva se 

fazer presente também no processo formativo dos docentes, pois, como esclarece 

Freire (2002, p. 53,) “A prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade 

científica, domínio técnico a serviço da mudança ou, lamentavelmente, da 

permanência do hoje”. A crítica do autor ao final da frase refere-se aos interesses da 

ideologia neoliberal predominante no ensino tecnicista. Logo, também deixa claro que 

a prática educativa afetiva e alegre não prescinde da formação cientifica séria e a 

clareza política do docente (FREIRE, 2002). 

Nessa perspectiva, no tocante a Geografia destacamos alguns desafios a 

serem buscados na docência em Geografia apontados por Kaercher (2004), 

apresentados na figura 2.  
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Figura 2 – Desafios a serem buscados na docência em Geografia 

 
Fonte: Elaborado pela autora de acordo com Kaercher (2004). 

 

Para Kaercher (2004), muitos ainda são os desafios a serem superados no 

ensino de Geografia, esses se apresentam desde os processos formativos dos 

docentes em cursos de formação inicial, ainda pelo pouco incentivo, e/ou ainda na 

resistência por diversos motivos de alguns profissionais aos cursos de formação 
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em um obstáculo epistemológico. É necessário ao docente “[...] algo tão sensato 

quanto de difícil prática: humildade. Ouvir mais o outro. Ter menos certezas nas 

nossas conquistas” (KAERCHER, 2004, p. 58). 

Sobre humildade no processo de ensino-aprendizagem e no fazer docente 

Freire (2002) esclarece: 

 

A humildade exprime, pelo contrário, uma das raras certezas de que estou 
certo: a de que ninguém é superior a ninguém. A falta de humildade, expressa 
na arrogância e na falsa superioridade de uma pessoa sobre a outra, de uma 
raça sobre a outra, de um gênero sobre o outro, de uma classe ou de uma 
cultura sobre a outra, é uma transgressão da vocação humana do ser mais. 
O que a humildade não pode exigir de mim é a minha submissão à arrogância 
e ao destempero de quem me desrespeita. O que a humildade exige de mim, 
quando não posso reagir à altura da afronta, é enfrentá-la com dignidade. A 
dignidade do meu silêncio e do meu olhar que transmitem o meu protesto 
possível (FREIRE, 2002, p. 46). 

 

É importante o olhar atento para os cursos de formação inicial, o incentivo e a 

aceitação dos profissionais aos cursos de formação continuada. Ao defendermos uma 

educação humanizada acreditamos que essa já deva se fazer presente também no 

processo formativo dos docentes pois como esclarece Freire (2002, p. 53) “A prática 

educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade científica, domínio técnico a 

serviço da mudança ou, lamentavelmente, da permanência do hoje”. A crítica do autor 

ao final da frase refere-se aos interesses da ideologia neoliberal predominantes no 

ensino tecnicista. Logo, também deixa claro que a prática educativa afetiva e alegre 

não prescinde da formação cientifica séria e a clareza política do docente (FREIRE, 

2002). 

Partilhamos do pensamento do autor e acreditamos que esses devam estar 

presentes em nossas discussões, na busca por um ensino de Geografia mais 

significativo para o aluno. Consideramos relevante o desenvolvimento da busca pela 

autonomia intelectual do aluno, a importância do aluno se sentir valorizado, 

prestigiado, ouvido pelo professor. Assim como Cavalcanti (2013), Kaercher (2004), 

também defende uma aprendizagem significativa na geografia escolar.  

 

3.2.2 Humanização na prática de ensino em Geografia 

 

Com o intuito de ver como a Geografia está sendo trabalhada no ensino básico, 

buscamos ouvir dois professores egressos do curso de Licenciatura em Geografia da 
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UERN, Campus Central. Os sujeitos pesquisados são: um homem e uma mulher, ele 

formado no ano de 2011 e ela no ano de 2018.  

Almejamos, na pesquisa com esses atores, identificar se a Geografia 

trabalhada é um componente curricular que faz o aluno pensar sobre sua realidade, 

se os professores se preocupam em criar estratégias que levem o aluno à reflexão, 

ou é apenas uma disciplina de memorização, de síntese. Buscamos ainda verificar se 

os professores tratam a afetuosidade em seu processo de ensino, e como essas 

questões foram trabalhadas na sua formação docente. A seguir, apresentaremos as 

perguntas e as respectivas respostas do questionário aplicado na coleta de dados em 

campo. 

A princípio, questionamos: você julga que apresenta a geografia escolar aos 

seus alunos de forma atrativa-afetiva? Em caso positivo, quais os resultados? 

 

Quadro 5 – Resposta dos entrevistados sobre a apresentação da geografia escolar 
de forma atrativa-afetiva em sua prática docente  

P12: Eu acredito que sempre tento tornar os conteúdos, os saberes geográficos mais atraentes. Para 
isso, eu busco fazer com que eles relacionem com a vivência deles. Então assim, eu acredito que 
os conteúdos são trabalhados de forma atrativa. E em relação à afetiva [afetividade], eu também 
acho que sim, porque eu busco sempre manter uma relação boa com o aluno. Mas eu acredito que 
eu passo para eles essa geografia mais significativa e querendo ou não isso atrai mais. Acho 
interessante quando estou fazendo avaliação, ou ao longo do bimestre, ou no final do bimestre, e 
eles dizem assim, isso ai eu lembro quando você falou em sala de aula, você fez uma brincadeira. E 
ai, você percebe que você consegue tornar determinados conteúdos mais atrativos e que a forma 
como você ministra gera uma sensação de afetividade, um elo mais próximo. Os resultados é que 
os alunos aprendem mais, eles aprendem de forma mais significativa, não é mais um contexto só de 
decorar, mas é um contexto de construir saberes, de pensar, de refletir sobre a situação. 

P2: Sim, procuro sempre levar algo diferenciado para ser trabalhado junto ao livro didático. Seja uma 
atividade impressa, jogo, filme, produção de mapas e aulas externas. Com isso, os alunos se sentem 
mais atraídos pela geografia e conseguem associar e compreender melhor o assunto. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das respostas dos professores entrevistados, 2020. 

 

Ambos os professores entrevistados afirmam apresentar a Geografia escolar 

de forma atrativa para seus alunos. P1 apresenta como justificativa a associação que 

faz dos conteúdos à vivência do aluno, apresentando uma geografia significativa, 

possibilitando a melhor compreensão do componente curricular pelos alunos. 

Percebemos que a prática de P1 está alinhada ao pensamento de Freire (2002) e de 

Cavalcanti (2013), quando propõem articular o conhecimento escolar à vivência do 

aluno, e quanto a proporem um modelo de ensino significativo. 

 
2 Como forma de manter o anonimato dos professores entrevistados, designaremos suas falas (as quais 
foram gravadas e transcritas pela autora) como “P1” e “P2”.  
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Enquanto P2, justifica sua afirmativa pelo uso de métodos e técnicas de ensino 

que estimulam o aluno a aprender, conforme também sugere Cavalcanti (2013), 

quando defende que o ensino de Geografia deve propiciar atividade física e mental do 

aluno. 

Em seguida, questionamos: Quais as semelhanças e diferenças da geografia 

escolar que lhe foi apresentada para a que você desenvolve hoje? 

 

Quadro 6 – Semelhanças e diferenças da geografia escolar que foi apresentada ao 
docente na Educação Básica e a que ele desenvolve hoje 

P1: A geografia que eu aprendi era um “negócio bem decoreba”, era um “negócio” assim de você 
fazer um famoso Ctrl+C/Ctrl+V, de não levar muito a gente a pensar. Era uma coisa tão “bitolada”. 
Isso mais no Ensino Fundamental. No Ensino Médio, meus horizontes se abriram mais, eu estudei 
no IF [IFRN], os professores eram bem dinâmicos. Hoje, eu tento sair muito dessa coisa do 
tradicional, do “decoreba”. Eu gosto de trabalhar com o aluno de modo que possa refletir, analisar, 
interpretar. Não vou dizer que negligencio toda e qualquer forma de educação tradicional. Porque eu 
acredito que o tradicional tem coisas boas e o atual, as novas dinâmicas pedagógicas também tem 
pontos negativos. Eu acho que o “X” da questão, é você proceder com equilíbrio da coisa e não ser 
extremista. Eu gosto muito da coisa da aula expositiva, mas não é aquela aula expositiva somente 
de falar, falar, falar e o aluno não participar. Pelo contrário, eu gosto quando o aluno participa, 
interage, questiona, ele se coloca como sujeito ativo. E era algo que não acontecia antes. Então, eu 
percebo determinadas diferenças, semelhanças, porque eu acho que não dá para desprezar tudo, 
eu gosto muito, por exemplo, de a cada conteúdo que eu ministro fazer alguma atividade de fixação, 
alguma coisa de sondagem, que é uma atividade ainda considerada mais daqueles métodos 
tradicionais. Porém, ao mesmo tempo que tem um vínculo tradicional, mas tem uma coisa também 
de levar a pensar, de como as questões são feitas, não é só para decorar. O aluno tem que pensar, 
o aluno tem que refletir sobre a coisa (Grifos nossos).  

P2: O ensino de geografia durante a educação básica foi passado de forma “decoreba”. Toda aula o 
professor elaborava 10 questões, e tínhamos que responder ao final da aula. Não havia explicação 
do conteúdo. Hoje, tento ao máximo desenvolver de forma contrária, levando para sala de aula 
atividades diferenciadas, sempre levando em consideração o conhecimento prévio do aluno. Além 
disso, sempre procuro fazer a leitura do conteúdo de forma coletiva e participativa, explicando os 
assuntos. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das respostas dos professores entrevistados, 2020. 

 

Sobre o ensino de Geografia que tiveram e o que desenvolvem hoje, ambos os 

professores entrevistados afirmaram que a geografia que estudaram no seu ensino 

básico foi baseada no velho método de memorização de conteúdos. Apenas P1 afirma 

que a realidade mudou no Ensino Médio, quando teve acesso a um ensino de melhor 

qualidade. Os dois profissionais afirmaram buscar desenvolver sua prática de forma 

diferenciada daquela vivenciada, ao proporem atividades diferentes, valorizando o 

conhecimento prévio do aluno (P2), ainda como afirma P1, trabalhando métodos que 

estimulem o aluno a refletir, a questionar, analisar, se colocando como sujeito ativo do 

seu processo de aprendizagem.  
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Tentando compreender como se deu o processo formativo dos educadores, 

questionamos:   Qual foi a contribuição da sua formação docente para a geografia que 

você desenvolve hoje? 

 

Quadro 7 – A contribuição da formação docente para o modelo de Geografia 
desenvolvido pelo entrevistado 

P1: Eu acredito que aprendi bastante durante a minha formação, e isso reflete no professor que eu 
sou hoje. Mas eu confesso que existem determinadas lacunas, por exemplo, eu acho que o curso 
que eu fiz, existe ainda um hiato entre o que é ensinado lá e o que é ensinado na escola. Eu acredito 
que falta uma maior aproximação desses dois mundos. Nosso curso, ele é muito técnico ainda, tem 
leituras muito técnicas ainda e as questões didáticas, pedagógicas ficam meio que renegadas no 
segundo plano apesar de eu considerar a minha formação muito boa, de ter tido excelentes 
professores. Eu acredito que pode se trabalhar mais essa geografia escolar, já que nosso curso é 
voltado para a formação de professores. 

P2: Na verdade, a geografia acadêmica deixou um pouco a desejar em relação à didática do ensino 
de geografia. O conhecimento que foi passado aos alunos de graduação é bastante técnico, 
esqueceram que os estudantes serão futuros professores, que precisam saber como aplicar tal 
assunto. A profissional que tento ser é resultado do reconhecimento da necessidade de aplicar novas 
metodologias que sejam capazes de propiciar aos alunos o conhecimento geográfico.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir das respostas dos professores entrevistados, 2020. 

 

Sobre seus processos formativos, os educadores relataram o distanciamento 

entre os conteúdos trabalhados na academia e os da escola básica. Um problema já 

identificado em estudos de autores da Geografia como Pinheiro (2006). Problemas da 

formação didática também foram apontados, e esta é uma constante identificada em 

pesquisas que abordam a formação do professor de Geografia, como as de Vesentini 

(2013) e de Pinheiro (2006). 

Pedimos ainda que os professores descrevessem sobre qual a geografia que 

desenvolvem hoje. 

 

Quadro 8 – Modelo de Geografia desenvolvido pelos docentes entrevistados em sua 
prática professoral  

P1: Eu acredito que eu desenvolva um processo de ensino-aprendizagem bom, equilibrado, 
significativo, mas eu acho que eu poderia ser melhor. Então, a geografia que eu desenvolvo hoje é 
uma geografia que eu tento colocar muito o aluno para pensar, refletir, que eu não quero respostas 
prontas, feitas e acabadas, sem nexo com a realidade. Então assim, eu tento que esse aluno entenda 
que aquilo teórico que ele está vendo tem uma materialização, ele acontece de fato, não é mais uma 
coisa abstrata, longe dele, e assim, para isso, eu tento utilizar os diversos recursos, [como] a própria 
aula expositiva, mas também rodas de conversa, seminários, momentos de interação. E assim, essa 
é a geografia que eu me proponho a desenvolver, eu não acredito que ela seja completamente eficaz, 
mas é coisa de processo, da formação docente continua[da], a gente vai todo dia tentando melhorar 
um pouquinho, desenvolver cada vez mais e melhor esse processo de ensino-aprendizagem da 
nossa ciência (Grifos nossos). 

P2: Estou longe de ser a professora ideal, mas tento, de várias maneiras, levar para meus alunos o 
conhecimento geográfico de modo que eles compreendam e relacionem os assuntos abordados com 
sua realidade local. Dessa forma, a geografia que tento desenvolver é a geografia crítica e analítica. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das respostas dos professores entrevistados, 2020. 
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Sobre a Geografia que desenvolvem, os professores entrevistados afirmam 

desenvolver uma geografia que leva o aluno a refletir, tentando relacionar a realidade 

do aluno. 

E por fim, questionamos: Quais formas você exercita para uma afetividade na 

relação professor-aluno, em função do processo de ensino-aprendizagem? 

 

Quadro 9 – Formas exercitadas pelos docentes para uma afetividade na relação 
professor-aluno, em função do processo de ensino-aprendizagem em Geografia 

P1: Eu sou um que acredito que quando há uma relação de afeto, de proximidade, com respeito   
entre docente e discente a coisa flui melhor. O processo de aprendizagem se torna mais leve, é uma 
coisa mais fluida. Eu acho que é extremamente importante. Pelo fato de achar, eu tento executar 
isso, eu tento ser mais próximo, ter mais afetividade, eu acredito que isso interfere diretamente. A 
dinâmica flui melhor, os alunos aprendem melhor e, eu exercito isso a cada dia, eu tento construir 
esses laços com os alunos sempre, laços com respeito, com limites, mas também com proximidade, 
com afeto, com o fato de ser amigável, ser próximo. Eu exercito sim, e eu acredito que influencia 
muito. Eu percebo que os alunos se sentem mais à vontade para questionar, pedir ajuda, por essa 
proximidade. Quando não entende, ele fala, e relatam que não acontece isso com outros professores 
por causa dessa coisa de estar[rem] fechado (Grifos nossos).     

P2: Minha relação com os alunos é amigável. Trato todos com carinho, respeito e sem diferenças. 
Com isso, eles também me tratam muito bem e com respeito.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir das respostas dos professores entrevistados, 2020. 

 

Em relação à afetividade, ambos os professores reconhecem a importância de 

se estabelecer uma relação afetiva, amigável, de respeito com os alunos. P1 

reconhece que o estabelecimento de laços afetivos contribui para a fluidez do 

processo de ensino-aprendizagem. Também P2 assevera ser afetiva com os alunos. 

Em sintonia com o pensamento de Freire (2002), entendemos que uma prática 

docente humanizada é capaz de proporcionar transformações positivas no processo 

ensino-aprendizagem, ao contribuir com a construção da autonomia e da ascensão 

do ser em um cenário de individualidade, competitivo, desigual e de objetivação das 

pessoas, que se faz presente também no sistema escolar. 

Consideramos que a Geografia tem a contribuir para esse cenário de 

transformações e de humanização quando se propõe a formar seres críticos, 

conscientes de sua relação com o espaço e com os seus semelhantes. Para tanto, 

devemos atentar para os desafios e necessidades de mudança no desenvolvimento 

dessa área do conhecimento no âmbito escolar. Consideramos que essas mudanças 

podem começar pela formação inicial e continuada dos profissionais da docência. 

Longe de ser esta a única solução, consideramos ser primordial uma boa formação 
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para a construção e mediação do saber. E assim, construir métodos de ensino que 

venham contribuir para uma formação integral do aluno. 

Com as respostas dos questionários, percebemos que os profissionais de 

ensino de Geografia têm uma preocupação em contextualizar os conteúdos do 

componente curricular, fazem a aproximação dos conteúdos com o cotidiano dos 

alunos. Assim como buscam adotar métodos e técnicas diversas dentro das 

possibilidades que o sistema de ensino lhes exige e proporciona. Também buscam 

estabelecer relações dialógicas, de respeito, afeto e de valorização do conhecimento 

do aluno. E embora relatem que algumas lacunas foram deixadas no processo 

formativo, buscam superá-las.  

Consideramos relevante o reconhecimento por ambos de que são humanos, e 

por isso, possuem limitações e cometem erros, porém, sempre buscam melhorar 

profissionalmente e enquanto humanos. Isto porque a autorreflexão é uma importante 

ferramenta para o profissional da docência.   
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4 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA UERN 

 

Nessa parte do trabalho procuramos problematizar o currículo na formação 

docente, analisando o PPC e a matriz curricular do curso de Geografia da UERN, 

Campus Central, para essa discussão baseamo-nos em documentos que regem a 

formação docente e o ensino de Geografia no Brasil.  

Trazemos a visão dos egressos do curso sobre seu processo formativo e 

implicações na sua prática na educação básica, bem como, a dos docentes do referido 

curso no que se refere a sua prática na formação do futuro licenciado para atuação 

na educação básica. Buscamos identificar pontos antagônicos do processo formativo, 

nas vozes dos entrevistados, ainda fazendo uma articulação das mesmas a estudos 

de outros pesquisadores como Callai (2011), Cavalcanti (2011), Gatti (2014), Leão 

(2008), Tardif e Raymond (2000), pautados na formação docente articulada a prática 

de ensino. 

 

4.1 O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA 

DA UERN, CAMPUS CENTRAL MOSSORÓ 

 

Nesta subseção denominada, O projeto pedagógico do curso de licenciatura 

em geografia da UERN, Campus Central, faremos uma breve apresentação do curso 

e em seguida analisaremos o perfil do docente da graduação e a composição da 

matriz curricular, problematizando-os, baseados nos documentos que regem a 

formação docente.  

O curso de licenciatura em Geografia da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN), Campus Central, completou cinquenta anos em 2020. Criado pela 

Resolução n° 024/70-U do Conselho da Fundação Universidade Regional do Rio 

Grande do Norte (FURRN), de 12 de outubro de 1970, iniciou suas atividades em 

1971. 

Em seu meio século, é reconhecido por sua importância na formação de 

professores de Geografia para o Rio Grande do Norte, responsável principalmente por 

suprir a demanda desse profissional no interior do Estado. Atende alunos do município 

de Mossoró, onde se localiza o Campus Central e a sede do curso, e de outros 

municípios que integram a mesorregião Oeste potiguar. O corpo discente ainda é 
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composto por um número considerável de alunos provenientes do Estado do Ceará, 

sobretudo de cidades limítrofes com o Rio Grande do Norte (UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012). 

Em sua tradição em formar professores no interior do Estado, a UERN ainda 

implantou posteriormente mais dois cursos de Licenciaturas em Geografia. Em 2004, 

através da Resolução Nº 046/2003 – CONSEPE, cria o curso no Campus Avançado 

Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), em Pau dos Ferros-RN, visando 

suprir a demanda por profissionais na área de ensino de Geografia no entorno da 

microrregião de Pau dos Ferros (que abrange, inclusive, municípios do estado da 

Paraíba).  E no ano de 2012, o curso de Graduação em Geografia do Plano Nacional 

de Formação de Professores da Educação Básica-(PARFOR) no Campus Avançado 

Walter de Sá Leitão (CAWSL), em Assu-RN (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2012). Porém esses não compõem nosso objeto de estudo. 

A licenciatura do Campus Central, tem uma carga horária total de 3215h, 

dividida em oito períodos. Com tempo de integralização curricular médio de quatro 

anos e máximo de seis. São ofertadas 46 vagas semestrais a cada ano no curso. A 

principal forma de ingresso até o ano de 2014, era através do Processo Seletivo 

Vocacionado – PSV, mas a partir de então, a universidade aderiu ao Sistema de 

Seleção Unificada-SISU, que se utiliza da nota do Exame Nacional do Ensino Médio 

– ENEM. E ainda, acontece através do Processo Seletivo de Vagas Não Iniciais 

Disponíveis – PSVNID e de Transferência escolar Ex-officio (UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012). 

Funciona com aulas em horário noturno e oferece algumas atividades em turno 

diurno.  Está vinculado à Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais - FAFIC/UERN e 

tem como principal objetivo: 

 

[...] propiciar uma formação ampla, multidisciplinar, contemplando em seus 
conteúdos temas geográficos e afins, possibilitando realizar uma leitura 
geográfica crítica de mundo, construindo saberes a partir do desenvolvimento 
da produção científica, transmitindo seus saberes para a formação cidadã de 
crianças, jovens e adultos e atuando ativamente para a construção de uma 
sociedade mais justa e humana (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE, 2012, p. 21).  

 

Objetivo estruturado dentro do que pressupõem as DCNs para formação de 

professores da educação básica e para a docência em Geografia, quando se dispõe 

a formar profissionais dotando-os de saberes geográficos e afins, adquiridos a partir 
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do desenvolvimento da produção científica, o que deduz-se que, para além da 

formação teórica essa preparação se dá imersa à pesquisa, à investigação, na 

intenção de formar o profissional com a visão crítica do mundo, capaz de transmitir 

esse conhecimento e de contribuir para a produção científica na sua prática, com 

crianças, jovens e adultos na educação básica, contribuindo também para construção 

da criticidade desses, no intuito da construção de uma sociedade mais justa e 

humana. O que nos leva a crer que esses profissionais também serão preparados nos 

moldes de uma formação mais humana, que os capacitem para trabalharem esses 

valores em sala de aula.  

Afirma querer formar o profissional multidisciplinar. À luz das DCNs, 

consideramos a necessidade de pensar também a interdisciplinaridade. Pois para 

além de se trabalhar de forma isolada em projetos coletivos. Faz-se importante 

preparar o licenciado para trabalhar de forma integrada com os demais profissionais 

e áreas do conhecimento. 

Compõem atualmente o corpo docente do curso, onze professores efetivos, 

dos quais, nove graduados em Geografia e dois em Engenharia Agronômica. Estes 

atuam especificamente na área de Geografia Física. Quanto à qualificação, quatro 

são doutores, seis mestres e um especialista. Dos nove graduados em Geografia, oito 

são licenciados e dois são os bacharéis, destes, um é licenciado e bacharel 

(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2018).  

É um número significativo de profissionais com Licenciatura lecionando no 

curso, visto o que nos revelam pesquisas como a de Gatti (2014), sobre os professores 

que atuam nas Instituições de Ensino Superior (IES) em cursos de licenciaturas. 

Muitos deles não são oriundos de cursos de licenciatura, são bacharéis em 

áreas variadas ou áreas profissionais (engenharia, saúde, química etc.) que não 

tiveram contato com questões da área de ensino ou educacionais. Daí podendo advir 

algumas dificuldades para atuar formando professores para a educação básica. Pois, 

em sua maioria não tiveram formação didática (GATTI, 2014).  

A concepção muitas vezes adotada na academia “[...] de que basta saber para 

ensinar, o que nem sempre é constatado” (GATTI, 2014, p. 46), acaba por contribuir 

para a reprodução do modo de formação bacharelesco em cursos de licenciatura. 

E assim, vai se perpetuando esse ciclo, pois os recém formados levam essa 

mesma prática adquirida para suas salas de aula no ensino básico e os que seguem 

se qualificando e conseguem chegar a academia nem sempre conseguem romper 
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esse ciclo, pois podem ter “vícios” do seu processo formativo. Talvez essa seja uma 

questão para ser analisada posteriormente em outros estudos. Qual tipo de formação 

teve o licenciado que atua nos cursos de formação docente? E quais as repercussões 

na sua prática, na formação dos novos profissionais de ensino? 

São aspectos como os apresentados pela autora que nos faz repensar a 

efetividade das DCNs, na sua missão de guiar a elaboração de projetos pedagógicos 

que direcionem para um currículo que contemple os reais desafios do docente da 

educação básica. Uma vez que como sugere Leão (2008), se o professor formador 

não possuir o perfil adequado para trabalhar em cursos de licenciatura, de nada 

adiantará a ampliação da carga horária que objetivava melhorar a formação do 

professor.  

A partir de agora buscaremos identificar o que nos revela a matriz curricular 

sobre o professor que o curso se propõe a formar, e a relação entre essa matriz e as 

demais partes do PPC do curso em estudo.  

O PPC do curso, foi atualizado no final de 2018, para fazer as adequações 

necessárias recomendadas pelas DCNs de 2015, a Resolução CNE/CP n° 2/ 2015 

que regulamenta a formação docente inicial em nível superior e a de forma continuada. 

Utilizaremos alguns dados atualizados desse PPC, no sentido de caracterizar o curso, 

mas as informações referentes a matriz curricular a ser analisada serão as do PPC 

2012, visto que era essa matriz que regia as turmas dos egressos que integram a 

pesquisa.  

O documento é uma produção coletiva, elaborado à luz das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena, apresentadas no Parecer 

CNE/CP 009/2001 e Resoluções CNE/CES 1/2002 e 2/2002 e Legislação da UERN.  

Aprovado pelo CONSEPE, através da Resolução no 038/2008 de 30 de julho de 2008. 

E representa o eixo norteador das ações acadêmico-administrativas do curso 

(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012).  

Vale ressaltar que a nova matriz curricular não sofreu grandes alterações com 

a nova reformulação. As alterações foram mais de ordem organizacional. Portanto, a 

análise em relação a matriz curricular, que faremos mais a diante, não estará muito 

distante da realidade da adotada atualmente pelo DGE. 

A carga horária total do curso a ser integralizada continuam as 3.215 (três mil, 

duzentas e quinze) horas. Uma vez que a Resolução CNE/CP n° 2/ 2015 exige das 
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licenciaturas uma carga horária de no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas de 

efetivo trabalho acadêmico. E o curso já contemplava esse aspecto. O quadro 10 

apresenta essa distribuição por componentes. 

 

Quadro 10 – Distribuição da carga horária do Curso de Geografia da UERN, 
Campus Central 

2.010 h – Disciplinas do Núcleo básico 

585 h – Estágio Supervisionado 

420 h – Prática como Componente Curricular 

200 h – Atividades Complementares 

Fonte: Elaborado a partir de dados do PPC de Geografia, UERN, Campus Central, 2018. 

 

Em dados percentuais, das 3.215 (três mil, duzentas e quinze) horas que 

integram o curso, 63% são compostas por disciplinas do núcleo básico, 18% 

corresponde as horas destinadas aos estágios supervisionados, 13% corresponde as 

práticas como componente curricular e 6% são as destinadas as atividades 

acadêmico-científico culturais ou complementares como geralmente são 

denominadas (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 – Distribuição percentual da carga horária do curso de Geografia, Campus 
Central 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados do PPC de Geografia, UERN, Campus Central, 2018. 

 

A matriz curricular 2006.1, no início de sua implementação contava com duas 

disciplinas a mais, que somavam 60 horas, Prática Desportiva I e II, porém deixaram 

de serem ofertadas no semestre letivo 2008.1. Quando o CONSEPE por meio da 

Resolução nº. 6/2007, tornou-a facultativa aos cursos de graduação da UERN (PPC, 

2012).  

As horas de Estágio Supervisionado, Prática como componente curricular e 

atividades complementares permanecem as mesmas na atual matriz curricular. As 

63%13%

18%

6%Carga horária

Disciplinas Prática como componente curricular

Estágio Supervisionado Atividades acadêmico- científico culturais
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readequações foram no Núcleo básico de disciplinas quando a partir do sexto período 

ocorrem trocas de disciplinas antes obrigatórias desse núcleo, por outras que o aluno 

venha a “optar”, dadas as ofertadas pelo departamento, visto o interesse e/ou a 

viabilidade para esse, o que nem sempre corresponde ao interesse do alunado. E o 

remanejamento de outros componentes no interior dos três últimos períodos da 

graduação. 

Como por exemplo, a retirada no sexto período dos componentes, Geografia 

física do Brasil e Geografia política, da grade de componentes curriculares 

obrigatórios e passaram a ocupar o eixo das disciplinas optativas. Em seus lugares 

na nova grade estão, orientação de monografia que era um componente do sétimo 

período e a oferta de uma disciplina do núcleo livre (optativa).  

Remanejaram Geografia do Nordeste do sétimo período, para o oitavo na nova 

matriz. Ainda, no sétimo período, acrescentou-se mais uma disciplina optativa, e o 

componente curricular Monografia que antes era uma única disciplina de 60h do oitavo 

período, foi transformada em duas, Monografia I e Monografia II, de 30h cada, 

distribuídas entre o sétimo e o oitavo período.  

O graduando agora começará a desenvolver seu projeto de monografia já a 

partir do sexto período. E dará seguimento ao trabalho nos dois últimos períodos da 

licenciatura. O que lhes proporcionará um maior tempo para construção do trabalho, 

visto que na matriz anterior o aluno só começava a elaboração do projeto de pesquisa 

no componente curricular Orientação de Monografia no sétimo período e no oitavo 

período já tinha que entregar o trabalho final.  

De certo, é um tempo a mais que o discente passa a ter no acompanhamento 

da elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), visto a notável retenção de 

alunos no curso. Uma considerável parte desses, concluem os demais componentes 

curriculares, mas não conseguem desenvolver a monografia no período regular. 

Alguns até acabam desistindo, ou perdendo o curso por não conseguirem apresentar 

a monografia dentro do prazo limite (PESQUISA DE CAMPO, 2021).  

O que pode ser observado na quantidade reduzida de alunos concluintes ano 

a ano, demonstrada nos dados na Tabela 1, apresentada na introdução, elaborada a 

partir dos dados cedidos pelo DGE, com o número de alunos formados no curso de 

Geografia, Campus Central, UERN, entre os anos de 2010 a 2019.  

A matriz curricular do curso é composta por três núcleos: Núcleo Específico que 

compreende os conteúdos referentes ao conhecimento geográfico; Núcleo 
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Complementar composto por conteúdos necessários à aquisição do conhecimento 

geográfico e que podem ser oriundos de outras áreas do conhecimento, mas não 

excluem os de natureza específica. E o Núcleo de Opções Livres com conteúdos a 

serem escolhidos pelo aluno (disciplinas optativas) (UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012). Esta “[...] é pensada na perspectiva de formar 

um professor-pesquisador, de acordo com o que está preconizado nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Geografia”. (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2012, p. 36).  

Os componentes curriculares que compõem esses núcleos encontram-se 

divididas em eixos temáticos. Segundo o documento, esse modelo de integração 

curricular busca “[...] propor eixos de integração que abordem a interface de pontos 

comuns, [...] com base no objetivo da construção de um dado conhecimento, 

garantindo que os componentes curriculares possam ser mais bem articulados e 

aproveitados” (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, 

p. 37). Os Eixos Temáticos e suas respectivas disciplinas podem ser analisados no 

quadro 11. 

 
Quadro 11 – Eixos temáticos e as respectivas disciplinas na Licenciatura em 
Geografia, UERN, Campus Central 

Eixo temático de interpretação do espaço e de 
formação geral em Geografia 

Eixo temático de Representação do 
Espaço e Análise Metodológica 

Epistemologia da Geografia 
Geologia Geral  

Geomorfologia Geral 
Geografia Econômica 

Geografia da população 
Fundamentos de Climatologia 

Organização do Espaço 
Geografia Agrária 
Geografia Urbana 

Geografia Regional do Brasil 
Geografia Política 

Geografia Física do Brasil 
Geografia do Mundo Contemporâneo 

Geografia do Nordeste  
Hidrografia 
Pedologia 

Biogeografia 

Metodologia do Trabalho Científico 
Cartografia Geral 

Cartografia Temática 
Orientação de Monografia 

Monografia 
 
 
 
 

Eixo temático Integrador da Prática de Ensino e 
Estágio 

Eixo temático complementar e de 
formação pedagógica geral 

Geografia e Ensino I 
Geografia e Ensino II 

Oficina em Geografia Humana I 
Oficina em Geografia Humana II 
Oficina em Geografia Humana III 

Estatística 
Fundamentos de Filosofia 

Sociologia Geral 
Prática Desportiva I* 

Prática Desportiva II** 
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Oficina em Geografia Física I 
Oficina em Geografia Física II 
Oficina em Geografia Física III 

Orientação e Estágio Supervisionado em Geografia I 
Orientação e Estágio Supervisionado em Geografia II 

Orientação e Estágio Supervisionado em Geografia III 
Orientação e Estágio Supervisionado em Geografia IV 

Fundamentos da Educação 
Psicologia da Educação 

Didática 
Estrut. e Funcionamento do Ensino Básico 

Língua Brasileira de Sinais 
Geografia do Rio Grande do Norte 
Introdução a Educação Ambiental 

 Optativas 

Astronomia 
Geografia das Indústrias e dos Serviços 

Geografia Cultural 
Geografia da América Latina 
Geografia do Planejamento 

 Geografia do Trabalho 
Geografia Regional 

Geografia do Turismo 
Geografia Física dos Continentes  

Geoprocessamento 
Oceanografia 

Geografia dos Recursos Naturais 
Sensoriamento Remoto 

Bioclimatologia 

* ** Deixaram de ser ofertadas pelo curso desde o semestre 2008.1 
Fonte: Elaborado a partir de dados do PPC de Geografia, UERN, Campus Central, 2012. 

 

O destaque que fazemos é para a quantidade de componentes curriculares da 

área específica, principalmente se observarmos os que compõem o núcleo de Opções 

Livres, ou seja, as optativas. Nesse eixo, o curso não disponibiliza opções voltadas 

para o ensino. Cabe analisarmos se todos esses componentes: obrigatória e optativas 

de cunho específico fazem uma relação com a área de ensino, as metodologias e 

práticas pedagógicas.   

Os componentes curriculares do eixo temático complementar e de formação 

pedagógica geral, em sua maior parte, ficam na responsabilidade de professores de 

outros departamentos, a exemplo de Fundamentos da Educação, Psicologia da 

Educação, Estrutura e Funcionamento do Ensino Básico e Didática que são 

ministradas por professores do Departamento de Educação (DE).  As exceções são 

Geografia do Rio Grande do Norte e Introdução a Educação Ambiental, que são 

temáticas de interesse da Geografia, portanto, ministradas por docentes do DGE. 

Quanto ao componente didática, ressaltamos que seria interessante que fosse 

ministrada por professores da Geografia para que abordassem a didática específica a 

educação geográfica. Ou então, que permanecesse a disciplina geral, mas que se 

pensasse na continuidade da temática voltada para o ensino e a educação geográfica, 

ministradas pelo professor da Geografia. Talvez, até como componente curricular 

optativo, visto a falta de opção de disciplinas de educação e ensino. 
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Sobre a distribuição dos componentes curriculares, podemos observar no 

quadro 12, demonstrativo da matriz curricular, que a licenciatura segue as 

recomendações das DCNs e traz as disciplinas de prática de ensino e de formação 

pedagógica distribuídas ao longo de toda a matriz, não as isolando para o final do 

curso em detrimento das específicas. 

 

Quadro 12 – Matriz curricular 2006.1, do curso de Geografia UERN, Campus Central 

Período 
 

Disciplina Carga horária 

 
1° 

Epistemologia da Geografia 60 

Geologia Geral 60 

Estatística 60 

Fundamentos de Filosofia 60 

Sociologia Geral 60 

 
2° 

Cartografia Geral 60 

Geomorfologia Geral 60 

Geografia Econômica 60 

Metodologia do Trabalho Científico 60 

Fundamentos da Educação 60 

 
3 

Cartografia Temática 60 

Organização do Espaço 60 

Fundamentos de Climatologia 60 

Geografia da População 60 

Psicologia da Educação 60 

Prática Como Componente Curricular 

Oficina em Geografia Humana I 75 

Oficina em Geografia Física I 75 

 
4 

Hidrografia 60 

Geografia Agrária 60 

Geografia Urbana 60 

Pedologia 60 

Didática 60 

Prática Como Componente Curricular 

Oficina em Geografia Humana II 75 

Oficina em Geografia Física II 75 

 
5 

Orientação e Estágio Supervisionado em Geografia – I 150 

Geografia Regional do Brasil 60 

Biogeografia 60 

Geografia e Ensino I 60 

Estrutura e Funcionamento do Ensino Básico 60 

Prática Como Componente Curricular 

Oficina em Geografia Humana III 75 

Oficina em Geografia Física III 75 

 
6 

Orientação e Estágio Supervisionado em Geografia - II 150 

Geografia Política 60 

Geografia Física do Brasil 60 

Geografia e Ensino II 60 

Língua Brasileira de Sinais 60 

 
7 

Orientação e Estágio Supervisionado em Geografia – III 150 

Geografia do Mundo Contemporâneo 60 

Geografia do Nordeste 60 
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Geografia do Rio Grande do Norte 60 

Orientação de Monografia 60 

 
8 

Orientação e Estágio Supervisionado em Geografia - IV 150 

Introdução à Educação Ambiental 30 

Monografia 60 

Fonte: Elaborado a partir de dados do PPC de Geografia, UERN, Campus Central, 2012. 

 

Componentes curriculares como Fundamentos da Educação, Psicologia da 

Educação e Didática, aparecem já no segundo, terceiro e quarto períodos, 

respectivamente, antecedendo os estágios que começam a partir do quinto período. 

Essa organização permite ao aluno chegar ao estágio conhecendo um pouco da 

realidade educacional e escolar, as especificidades da área de ensino, dos processos 

de ensino-aprendizagem e didáticos pedagógicos, dentre outras temáticas. 

Junto ao Estágio Supervisionado em Geografia I, também é ministrado no 

quinto período, o Componente Curricular Geografia e Ensino I, que traz propostas 

relevantes em sua ementa para o processo de formação do docente da Geografia 

como, o estudo da função social e ideológica da geografia na escola, as Diretrizes 

Curriculares e os conteúdos de ensino de Geografia na Educação Básica, as diversas 

linguagens no ensino de geografia e ainda o planejamento de atividades e materiais 

didáticos-pedagógicos (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2012). 

Importante, por levar o graduando a compreender e ser consciente do papel da 

Geografia no sistema de ensino e no dia a dia, para que ele saiba transmitir esse 

entendimento para seu aluno. Ainda propõe trabalhar as Diretrizes curriculares, 

apesar de não especificar qual ou quais, de todo modo, se forem as de formação de 

professores para a educação básica, se faz relevante, pela necessidade de se 

compreender as normativas que regem seu processo formativo, até também como 

forma de avaliação desse processo. E no caso das diretrizes para a educação básica 

é importante para que este conheça as normativas que orientam e organiza a prática 

do docente na escola básica. E ainda contempla a proposta de planejamento de 

atividades e materiais didáticos-pedagógicos que o ajudarão na sua prática em sala 

de aula. 

Já Geografia e Ensino II no sexto período, também apresenta propostas 

importantes para o processo de formação docente, ao propor trabalhar a pesquisa 

como princípio científico e educativo articulado a geografia escolar, a abordagem dos 

métodos de pesquisa para a realização de investigações em ensino de Geografia, 
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ainda a Geografia e a interdisciplinaridade e elaboração de projetos de ensino em 

Geografia. 

Atende portanto, as DCNs para formação do professor da educação básica que 

recomenda como um dos princípios norteadores do processo formativo do futuro 

profissional da educação básica, em seu Art. 3º , “III - a pesquisa, com foco no 

processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que ensinar requer, tanto dispor de 

conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de 

construção do conhecimento” (BRASIL, 2002a, n.p.). 

Quanto a Prática como componente curricular essa acontece no curso sob 

forma de oficinas que são desenvolvidas entre o terceiro e o quinto período, 

contabilizando 420h. Abordam temáticas das duas grandes áreas da Geografia e por 

elas são denominadas, Oficina em Geografia física e Oficina em Geografia Humana. 

De acordo com o PPC o componente “[...] busca superar o caráter fragmentado 

do conhecimento e da relação teoria – prática - ensino [...] garantindo a aplicabilidade 

de conhecimentos e saberes em situações reais e/ou simuladas de ensino e gestão 

em espaços escolares e não-escolares” (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2012. p. 26). 

Ainda, segundo o documento, as oficinas ocorrerão em horários pré-

estabelecidos entre orientador e alunos. E os encontros serão para nortearem os 

alunos no desenvolvimento das atividades. Estas deverão apresentar como resultado 

um material ou produto que contemple a abordagem de temas que relacionem teoria-

prática e transposição didática podendo ser em forma de artigos, papers, 

videodocumentário, peça teatral, cartilhas, jogos etc. (UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012). 

Analisando as ementas dessas oficinas podemos observar que de modo geral 

elas se assemelham em suas propostas de fazer a relação entre teoria e prática na 

aplicação dos conceitos chaves da Geografia, cada uma em sua subárea.  E quanto 

a compreensão e aplicação didática e prática dos conteúdos de geografia no Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio. 

Nas Oficinas em Geografia Física notamos a grande quantidade de referências 

e conteúdos da aérea específicos. Nenhuma das três oficinas propõe referências que 

abordem o ensino, o contexto da Educação Básica, a aplicabilidade e didática de 

conteúdos, como sugere a ementa.  Inclusive, sentimos falta também dos documentos 

que regem a prática do docente de Geografia na educação básica, tais como, os 
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PCNs, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, que na época eram quem 

orientavam a prática do docente para esse nível do ensino, em dias atuais 

estabelecidas pela BNCC. Que venham nortear e/ou problematizar a aplicação dessas 

temáticas da Geografia física na Educação Básica. 

Uma vez que como constam nas ementas, em Oficina Física em Geografia III, 

esta se propõe a trabalhar “A compreensão e aplicação didática e prática dos 

conteúdos relacionados com o ensino de geografia no ensino Fundamental e no 

Ensino Médio” (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, 

p. 63). E em Oficina Física em Geografia I citam-se até os conteúdos a serem 

trabalhados “A compreensão e aplicação didática e prática dos conteúdos Geológicos, 

Geomorfológicos, Cartográficos e Climatológicos a sua interação com o ensino de 

geografia no ensino Fundamental e no Ensino Médio" (UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 56).  

Não estamos afirmando que por estas razões não aconteça essa relação, a 

articulação entre teoria-prática, ensino, transposição didática, no interior do 

componente. Sabemos que a prática como componente de ensino não acontece 

somente através da produção de metodologias, de material didático ela pode se dar 

também por meio da pesquisa, da investigação, da atividade de campo etc., mas é 

questionável a ausência de referências dessa natureza. Principalmente, porque as 

ementas fazem menção a articulação com ensino, com a educação básica, a 

aplicação didática. 

As Oficinas em Geografia Humana também trazem a proposta de trabalhar a 

relação teoria-prática e ensino, na perspectiva das temáticas e conceitos geográficos 

dessa subárea. A Oficina I, por exemplo, se propõe a tratar de questões como: “A 

compreensão dos principais conceitos em Geografia Humana [...] A transposição 

didática: o entendimento dos conceitos [...] pelos alunos dos Ensinos Fundamental e 

Médio [...]” (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 

55).  

Das três Oficinas em Geografia Humana, a oficina I, é a única que deixa 

explicito a preocupação de trabalhar esses conteúdos com interesse no aluno da 

educação básica. As outras duas embora estejam atestando para a relação com a 

prática e o ensino dos conteúdos da Geografia Humana não estabelecem uma 

categoria, um público definido. 



85 

 

 

A Oficina em Geografia Humana III apresenta uma proposta interessante o 

estudo do lúdico e a Geografia. A ementa propõe “[...] a possibilidade de interpretação 

geográfica a partir das diversas expressões artísticas: a literatura, a pintura, a música, 

o cinema etc. As multiterritorialidades da cultura. A questão regional e os 

regionalismos” (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, 

p. 62).  

Capaz de direcionar o aluno para novas metodologias e para a produção de 

matérias que lhes proporcione trabalhar a Geografia de forma diversificada. Levá-lo a 

compreender que a Geografia está em nosso dia a dia, nos instrumentos e elementos 

que utilizamos cotidianamente. E o que esses são capazes de revelar sobre a relação 

do homem com o meio, com seu semelhante, revelar sobre cultura dos povos, seus 

costumes, dentre tantas outras possibilidades. 

As ementas contemplam referências importantes para a Geografia humana, 

bem como para o ensino de Geografia. Obras que abordam temáticas como: pesquisa 

e prática de ensino, Geografia e interdisciplinaridade, formação de professores, 

metodologia de ensino.  

Sentimos falta dessa articulação com as temáticas específicas e as de ensino, 

somente na Oficina em Geografia Humana III. Também sentimos falta em ambas dos 

documentos referentes a educação básica e do ensino de Geografia na educação 

básica. 

Quanto as ementas dos componentes curriculares específicos, essas 

apresentam conceitos, temáticas e referências bibliográficas importantes da ciência 

geográfica, seja da geografia física, da geografia humana e cartografia. 

Porém, não fica clara a articulação prática, a dimensão didático pedagógica, no 

interior dos componentes específicos. Não há menção a essas temáticas nos 

conteúdos das ementas. A penas o componente curricular Cartografia Geral, do 

segundo período menciona entre seus conteúdos, Cartografia e ensino de Geografia, 

como podemos constatar, 

 

Introdução à Cartografia: Definição e Classificação; Representação da 
superfície da terra: Forma, dimensões, escala sistema de projeção, rede 
geográfica, latitude e longitude, Sistema UTM, fusos horários, ampliação e 
redução de mapas; Linguagem Cartográfica: Simbologia, leitura, 
interpretação e elaboração de cartas. Cartografia e ensino de Geografia 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p.50. 
Grifos nossos). 
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Apesar da menção a temática, o componente não apresenta na indicação 

bibliográfica referências básicas, nem complementares sobre a mesma. A penas o 

componente Geografia da População, no terceiro período dispõe na bibliografia 

complementar uma referência da área de ensino de Geografia. 

Os demais em suas referências bibliográficas não fazem menção a obras 

relacionadas ao ensino das temáticas dos componentes curriculares, dimensão 

pedagógica, nem aspectos que revelem o desenvolvimento de pesquisa, atividades 

de campo, ou em laboratório etc. 

Claro que as ementas trazem apenas um resumo geral e as referências bases 

de cada componente. E o professor vai eleger metodologias e recursos para 

desenvolver o seu Programa Geral do Componente Curricular (PGCC), porém como 

elemento norteador para essa composição, consideramos que se tais conteúdos 

fossem ser trabalhados deveriam constar nos conceitos chave, no resumo dos 

conceitos e conteúdos e nas referências a serem trabalhados no componente. Para 

não ficar a critério de cada um que venha a ministrá-lo a inclusão ou não desses 

elementos, segundo sua valoração de prioridades. 

Como esclarece Leão (2008), a matriz curricular é o instrumento planejador 

para a definição do perfil profissional desejado e pode comprometer o processo uma 

vez que as disciplinas e os conteúdos por elas trabalhados constituem os meios para 

o desenvolvimento das competências desejadas. E “[...] são as competências 

desejadas para o futuro professor de Geografia, que devem orientar a escolha das 

disciplinas e a composição de suas ementas” (LEÃO, 2008, p. 56). 

E as atividades práticas, não devem se dar apenas nos componentes desse 

eixo, mas sim, devem permear os demais eixos da licenciatura. As DCNs são claras 

ao definir: 

 

Art. 12. [...] 
§ 1º A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço 
isolado, que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso. 
§ 2º A prática deverá estar presente desde o início do curso e permear toda 
a formação do professor. 
§ 3º No interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os componentes 
curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas pedagógicas, todas 
terão a sua dimensão prática (BRASIL, 2002a, n.p.). 

 

Reafirmamos o que está posto nos documentos oficiais e apontamos para a 

necessidade de se deixar claro no PPC e nas ementas se as práticas, a articulação 
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entre as áreas e a devida aproximação didático-pedagógica ocorre no interior dos 

componentes curriculares do curso, pois não está.  

Os Estágios Curriculares Supervisionados Obrigatórios em Geografia ocorrem 

a partir do 5º semestre, só podendo matricular-se e realizar estágios os alunos 

regularmente matriculados que já tenham cumprido todos os créditos ofertados até o 

4º semestre (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012). 

Na descrição do componente o PPC afirma “[...] uma carga horária total de 

405h/a para atender as novas exigências do Conselho Nacional de Educação. [...] 

sendo 105h/a no 5º semestre, 105h/a no 6º semestre, 105h/a no 7º semestre e 90h/a 

no 8º semestre” (PPC 2012. p. 28). No entanto, na matriz curricular com a distribuição 

dos componentes por semestre e na ementa, os Estágios Supervisionados do 5º ao 

7º período estão descritos com carga horária de 150h e o quarto Estágio aparece na 

grade com a distribuição dos componentes por semestre e na distribuição das 

disciplinas por Eixo Temático com 135h e na ementa da disciplina contabilizando 

150h. O que deixa o leitor confuso sobre a real carga horária dos componentes. 

Acreditamos que no texto, não estão contabilizadas 45h dos componentes que 

ocorrem na academia, levando-se em consideração somente a vivência na escola 

campo de estágio. O que somariam as 150h em cada Estágio, do quinto ao sétimo 

período e as 135h no último Estágio Supervisionado, do oitavo período. Como 

apresentado na grade curricular.  

É nesses componentes que vem aparecer pela primeira vez temáticas que são 

exigidas pelas DCNs, que até então não são mencionadas nos demais componentes 

como: no Estágio Supervisionado I, os temas transversais. O livro didático de 

Geografia no Ensino Fundamental e avaliação, no Estágio Supervisionado II. No 

Estágio Supervisionado III, novamente o livro didático, agora voltado para o Ensino 

Médio. E no Estágio Supervisionado IV, os currículos escolares, orientação e 

planejamento da regência em sala de aula e a geografia nos vestibulares e no Ensino 

Médio. 

São temas novos que aparecem quando o aluno já estará provavelmente na 

escola realizando o estágio. Acreditamos que estes já poderiam chegar a esse 

ambiente familiarizados com essas temáticas. O que se supõe que não ocorra, visto 

que serão trabalhadas durante o cumprimento das 45h do componente na academia, 

quando certamente as vivências na escola já estão acontecendo.  
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Outros conteúdos são mencionados nas ementas como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Geografia, a elaboração de projetos de ensino, porém já 

contemplados embora de forma tímida em outro momento do curso. 

Analisando ainda os componentes do curso, temos a monografia importante 

ferramenta para já na graduação incentivar o discente a pesquisa. O componente na 

matriz curricular analisada correspondia a um único componente curricular de 60h no 

oitavo período.  

A ementa afirma: “Trabalho de pesquisa individual desenvolvido pelo aluno em 

temática articulada às áreas da Geografia que tenha real significado para sua 

experiência e contribua para uma maior qualidade da prática do ensino da Geografia” 

(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 70).  

Portanto, afirma o caráter da licenciatura a preocupação das temáticas da 

geografia serem tratadas direcionadas para o ensino. As referências básicas e 

complementares recomendam textos da área de ensino e pesquisa. Porém ao 

analisarmos os títulos de uma pequena lista de trabalhos monográficos, disponível 

nos anexos do PPC, realizados por alunos da licenciatura, poucos são os trabalhos 

que abordam ou fazem relação com o ensino, a predominância é para os temas 

específicos da ciência. De um total de 14 trabalhos listados, apenas 3 são 

relacionados a temáticas de ensino. No PPC de 2018, já tem uma lista maior com os 

trabalhos de monografia, 140. Fomos fazer essa mesma análise, contabilizamos 40, 

porém um dos trabalhos se repete na lista, assim são apenas 39 os que se referem 

as temáticas de ensino de geografia ou articulam temáticas especificas às do ensino 

ou escola básica. 

Dada a proposta do curso, esse é um dado importante que pode ter muito a 

revelar sobre o seu perfil de formação. Porém, nossa investigação sobre a 

caracterização do curso seguirá com a percepção do egresso e do docente do curso 

na subseção seguinte.  

 

4.2 A FORMAÇÃO EM GEOGRAFIA, NA UERN, CAMPUS CENTRAL MOSSORÓ, 

PARA A ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

4.2.1 Entrevista com egressos 
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Nessa subseção intitulada, A formação em Geografia, na UERN, Campus 

Central Mossoró, para a atuação na Educação Básica, trazemos a percepção do 

egresso do curso sobre seu processo formativo e implicações na sua prática na 

educação básica. Em um segundo momento, abordaremos a visão do docente da 

Instituição de Ensino Superior no que se refere a sua prática para a formação do 

licenciado para atuação na educação básica. 

Diante das tensões sempre latentes na formação do professor de Geografia, 

faz-se importantes as pesquisas que têm como fonte de informação e caminhos para 

a reflexão, os graduandos e os docentes que formam professores, na busca por se 

chegar a alguns pontos de convergência (CALLAI, 2011). 

Sendo que, 

 

[...] as convergências encontradas podem (e deveriam), ser não no sentido 
de camuflar, mas de encará-las em sua plenitude. Isso pode significar o 
desafio para encarar a realidade, verificando os caminhos possíveis para a 
efetivação de uma formação que permita ao professor se mover diante 
daquilo que é inevitável, mas com suporte que lhe permita ter clareza daquilo 
que está fazendo (CALLAI, 2011, p. 4).  

 

É nessa perspectiva que pensamos o nosso trabalho, no sentido de ouvir os 

principais envolvidos do processo e a partir daí produzir perspectivas para uma 

formação mais efetiva e significativa do ponto de vista da atuação e da vivência do 

futuro docente que a universidade representada pelo docente da Educação Superior 

está a formar. Na nossa pesquisa com os egressos analisamos a percepção de quatro 

professores de Geografia da educação básica, formados em anos diferentes no curso 

do Campus Central Mossoró da UERN.  

Nosso principal interesse era investigar sobre a formação recebida e sobre a 

sua prática desempenhada a partir do curso de formação. Na intenção de resguardar 

a identidade dos participantes, estes serão identificados como “PE” referente a 

Professor Egresso. Seguiremos pela ordem dos formulários/entrevistas. Assim, PE1 

corresponde ao primeiro professor egresso entrevistado, PE2 ao segundo, e assim 

sucessivamente.  

Quanto aos sujeitos pesquisados, dois são homens e duas mulheres. No 

tocante ao ano de formação, PE1 formou-se em 2014, PE2 foi o que formou-se mais 

recentemente dos quatro, sendo a sua colação de grau no ano de 2018, PE3, em 2017 

e PE4, formou-se em 2011, sendo o primeiro dos entrevistados a se formar no curso, 
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representando uma diferença de sete anos em relação ao mais recente formado 

(Quadro 13). Essa diferença pode servir para nos revelar se ocorreram mudanças 

significativas na estrutura do curso ao longo dos anos, identificadas nas falas do 

envolvidos. 

 

Quadro 13 – Apresentação dos egressos pesquisados 
PROFESSOR GÊNERO ANO DE FORMAÇÃO ANOS DE DOCÊNCIA EM GEOGRAFIA 

PE1 Masculino 2014 6 anos 

PE2 Feminino 2018 5 anos. De forma geral.  2 anos e meio 
depois de formada. 

PE3 Feminino 2017 3 anos 

PE4 Masculino 2011 10 anos 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com os egressos, 2021. 

 

 Sobre a experiência profissional dos entrevistados essa varia entre 3 e 10 

anos. Buscamos com essa informação identificar as dificuldades enfrentadas por cada 

egresso em cada período, no início da docência e se as lacunas identificadas foram 

sendo preenchidas ao longo do processo de formação do curso. Algo que podemos a 

princípio observar em comum entre os entrevistados, foi a rápida inserção na 

profissão, percebe-se que todos já começaram a atuar em sala de aula já nos 

primeiros anos de formados. E PE2, que afirmou estar atuando como docente de 

ensino em Geografia, desde quando ainda cursava a segunda metade da graduação.  

Esse dado configura-se positivo em relação ao curso, por demonstrar o 

potencial de aceitação e de inserção dos profissionais que forma no mercado. 

Lembramos que não utilizamos o critério de diferenciação na pesquisa entre 

profissionais que atuam em instituições públicas ou privadas. Uma vez que ambos 

são campos que se apresentam para atuação do formado. Portanto, consideramos 

importante trabalhar nessa perspectiva, e não priorizar um em detrimento do outro. 

Dentre os dados coletados, uma outra informação que consideramos relevante 

em relação ao curso em análise foi a participação dos sujeitos em programas 

formativos, como PIBID, monitoria. Todos declararam terem participado de algum 

programa durante a graduação (Quadro 14). Isso mostra a preocupação do curso na 

oferta de programas que aproximem o discente a sua realidade de atuação. 

 
Quadro 14 – Participação do egresso em programas formativos 

Alternativas Resultados 

PIBID PE1, PE2, PE3 

RESPED - 

Monitoria PE4 
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Outros PE3: PRODOCÊNCIA 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com os egressos, 2021. 
 

PE1, PE2, PE3, afirmaram que durante a graduação participaram do PIBID. 

PE4, disse ter participado por quatro vezes do Programa Institucional de Monitoria 

(PIM). Em sua época de graduação ainda não havia o PIBID, nem o Programa 

Residência Pedagógica (RESPED). Este, é recente, teve início a partir do segundo 

semestre de 2018, daí a possível razão de nenhum dos egressos aqui em estudo 

terem integrado o programa. PE3 ainda declarou ter participado do Programa de 

Consolidação das Licenciaturas (PRODOCÊNCIA). O Quadro 15, traz o 

demonstrativo das respostas dos professores egressos sobre a contribuição dessas 

experiências para seu processo formativo. 

 

Quadro 15 – Contribuição dos programas formativos para a formação docente 
PE1: O programa me aproximou mais da realidade desses espaços, além de contribuir como 
preparação para a prática docente. 

PE2: O PIBID foi de grande importância no meu processo de formação, pois ofereceu a oportunidade 
de vivenciar a escola em todas instâncias, e para além disso, buscar sempre outros recursos 
didáticos para levar a sala de aula e facilitar o ensino. O PIBID também me proporcionou várias 
estudos e reflexões sobre a prática docente. Bom seria se todos os alunos tivessem a oportunidade 
de participar desse projeto tão importante. 

PE3: Contribuiram de forma bastante significativa, pois permitiu por em prática os conhecimentos 
adquiridos na academia de forma dinâmica, criativa e lúdica, proporcionando uma maior 
aproximação com a realidade da sala de aula das escolas públicas.  

PE4: Na monitoria eu muito que auxiliava os alunos na abordagem dos conteúdos que eram feitos 
na graduação. Por exemplo, Geologia, ministrar determinados conteúdos de geologia para os alunos 
da graduação. Me ajudou muito na questão da prática de ensino, de explicar, de trocar ideias no 
contexto da sala de aula, agora assim, diferentemente do PIBID e do RESPED minha proximidade 
não era com alunos da Educação Básica, era com alunos de graduação. Então assim, quem vinha 
para monitoria era o pessoal que queria estudar, que estava aperreado para fazer avaliação, coisa 
sim. Foi válido? Com certeza.  Aquela prática, a troca de ideias, aquela troca de experiências, pensar 
coletivamente determinados saberes, ajudou muito. Agora, por exemplo, eu acredito que quem faz 
parte hoje do PIBID ou do RESPED tem um outro universo envolvido porque a minha prática é com 
aluno da Educação Básica. E é com a pessoa com quem eu vou trabalhar futuramente se eu for ser 
professor. Com certeza, o PIM que era o Programa Institucional de Monitoria foi extremamente 
válido, me ensinou muito a postura enquanto professor, a troca de conhecimentos, a pensar 
coletivamente, já que eu trabalhava muito com os alunos da graduação, porém, se eu pensar hoje 
da minha prática de ensino enquanto professor da Educação Básica, aquilo ali me ajudou na 
formação geral, na formação da Educação Básica eu acredito que é um outro universo diferente. 
Porque o aluno na Educação Básica, ele tem uma mente, um processo formativo diferente de alguém 
que já está na graduação. Então é destoante, é um pouco mais diferente, mas que foi extremamente 
válido, com certeza.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com os egressos, 2021. 
 

PE1, PE2, destacam a importância do PIBID na aproximação do licenciando 

com o ambiente escolar e para o aprimoramento da prática docente. PE3 ainda 

destaca uma característica do programa que é sua proposta em transmitir o 
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conhecimento de forma mais dinâmica, criativa, lúdica para o discente da escola 

básica.  

Da fala de PE4 destacamos sua importante colocação ao mostrar a diferença 

de escopo entre a monitoria e o PIBID e o RESPED. Ele destaca a importância da 

monitoria, a sua contribuição para a sua prática, a sua postura enquanto docente, mas 

destaca ser essa voltada para um público diferente do qual vai trabalhar, a princípio. 

A monitoria é voltada para o trabalho com alunos da graduação que possuem 

um perfil diferente, um comportamento diferente, nível de aprendizagem diferente do 

aluno da educação básica, que a princípio será seu público quando formado. Com 

essa visão ele atesta para a importância dos atuais programas de iniciação à docência 

que tem como foco o trabalho com o aluno da escola básica.  

No intuito de avaliarmos o desenvolvimento de projetos de pesquisa pelo curso 

e o engajamento do discente em formação nessas atividades, perguntamos aos 

egressos se eles participaram de projetos de pesquisa ou extensão durante a 

formação. Dois afirmaram terem participado PE1 e PE4 e dois afirmaram que não 

(Quadro 16).  

 

Quadro 16 – Participação em projeto de pesquisa e/ou de extensão durante a 
graduação 

Alternativas Resultados 

Sim PE1, PE4 

Não PE2, PE3 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com os egressos, 2021. 

 

Os que se envolveram nessas atividades durante a licenciatura apontam 

projetos com cunho na educação e no ensino, mas outros só relacionados a área 

específica. PE1, declarou que as pesquisas favoreceram um maior aprofundamento 

de estudos específicos. E as pesquisas voltadas para o ensino contribuíram para uma 

maior compreensão para atuação docente. 

PE4 que afirmou ter participado de dois projetos, um de pesquisa e outro de 

extensão, comentou que apenas o de extensão fazia essa articulação.  O quadro 17, 

expõe os apontamentos dos pesquisados sobre a contribuição dessas experiências 

para sua formação docente. 
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Quadro 17 – Contribuição dos projetos para a formação docente 
PE1: As pesquisas favoreceram um estudo mais aprofundado de estudos específicos. Como boa 
parte das pesquisas eram voltadas para a análise de especificidades da prática docente e do 
entendimento do ensino, favoreceram para uma gama maior de compreensão para atuação docente. 

PE2: Não participei 

PE3:   - 

PE4: Lembro de ter participado de 2. Um dos projetos me aproximou um pouco da escola, pois era 
desenvolvido nos ambientes escolares. Me possibilitou uma proximidade com a sala de aula. O 
segundo era um projeto de pesquisa mais voltado para o campo, entrevistas. O que me aproximou 
da escola foi o projeto de extensão que a gente levava a discussão para dentro da sala de aula, e 
querendo ou não, o fato de você estar na sala de aula já lhe injeta um pouquinho de experiência. Ah, 
é um projeto! Sim. Mas você está em um ambiente com alunos, você está promovendo uma 
discussão, um debate, então isso faz parte das práticas de ensino, então foi algo que me ajudou, 
que me auxiliou também. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com os egressos, 2021. 

 

Os dois egressos que disseram não terem participado dos projetos, afirmam 

que foi por motivo da sobrecarga com outras atividades da graduação, e não pela 

ausência de oferta dessas atividades. Como podemos constatar em suas respostas 

no Quadro 18. Isso demonstra que o curso oportuniza ao graduando participar, estar 

inserido no universo da pesquisa, como preconiza as DCNs e como estabelece seu 

PPC.  

 

Quadro 18 – Por que não participou de projetos de pesquisa e/ou extensão 
PE1:   - 

PE2: Porque quando surgiu a oportunidade, eu já estava na quase na reta final do curso. Não havia 
tempo disponível para eu me dedicar a outros estudos. Até porque estava pagando disciplinas, 
estágio e trabalhando na monografia. 

PE3: Porque já estava participando de outros trabalhos acadêmicos que consumiam boa parte do 
tempo.  

PE4:   - 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com os egressos, 2021. 

 

As questões que seguem na pesquisa, são agora, mais voltadas para a análise 

dos componentes da matriz curricular. Estudada a matriz, buscamos ouvir o que o 

egresso tem a nos revelar sobre a mesma. Uma vez da discussão aqui já apresentada 

de estudos como o de Gatti (2014), que revelavam a formação do licenciando com 

foco disciplinar, cursos que apresentam perfis bacharelesco, com pouco de formação 

de professores, caracterizados por apresentarem estruturas curriculares 

fragmentadas, sem disciplinas articuladoras, ementas genéricas quanto aos saberes 

pedagógicos, as disciplinas geralmente não fazem a articulação entre conhecimento 

específico e prática pedagógica (GATTI, 2014). 
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Problemáticas que interferem diretamente na formação e na prática do docente 

que se está a formar. Posta essa discussão, questionamos aos professores egressos, 

o que foi melhor trabalhado no seu curso de graduação, se foram os conhecimentos 

específicos da área, se foi o processo de ensino e prática docente, ou esses saberes 

articulados. As respostas estão postas no Quadro 19.  

 
Quadro 19 – O que foi melhor trabalhado no seu curso de graduação? 

Alternativas Resultados 

Conhecimento específico da área PE1, PE2, PE3 

Processo de ensino e prática docente PE1: 

Os dois, articulados PE4 

Nenhum dos dois - 

Outro: PE4: Eu acredito que a gente viu sim a parte dos conceitos, 
as partes teóricas e também envolvidos com algumas 
práticas do ponto de vista da Educação, do ponto de vista 
da prática do ensino. Foi completo? foi pleno? Não. Aí eu 
vou dar uma sugestão, uma coisa que sempre eu bato na 
tecla, eu acho que toda e qualquer disciplina do curso de 
geografia se ele é de licenciatura ele tem que ser envolvido 
para a escola, então por exemplo, estou trabalhando um 
conceito-chave da geografia. Como que eu vou trabalhar 
esse conceito-chave no ambiente da escola? Eu vou 
trabalhar organização do espaço, o que é que eu levo de 
organização do espaço para escola? Eu sinto muita falta, 
porque assim, a gente percebe uma separação muito 
grande entre disciplinas geográficas e disciplinas 
pedagógicas e eu acho que falta o envolver as duas, 
querendo ou não eu acho que as disciplinas que a gente 
vê esse envolvimento é, geografia e ensino I e II, 
basicamente, e os estágios. Mas aí, por exemplo, eu sinto 
falta de, por exemplo, eu estava pagando a disciplina de 
pedologia, do professor dizer assim, hoje a gente vai ver o 
que a gente viu do ponto de vista teórico e conceitual sobre 
pedologia e como a gente vai ver isso em sala de aula. E 
aí, preparar esses alunos para trabalhar isso dentro do 
contexto da sala de aula. E não é só eu aprender uma 
gama de conteúdos e não saber colocar isso a partir de um 
viés da minha prática de ensino. Ah, eu posso saber quais 
são os tipos de solo, os elementos de solo, os processos, 
mas se eu não souber como explicar isso do ponto de vista 
didático para o aluno não vai ter muita serventia não. 
Então, eu vou ter muito trabalho de readaptação e moderar 
esses conteúdos a essa realidade. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com os egressos, 2021. 

 

PE1, PE2 e PE3, afirmaram terem sido os conhecimentos específicos, 

melhores trabalhados durante a graduação. Somente, PE4 afirma que houve uma 

articulação entre os conhecimentos específicos trabalhados e os processos de ensino 

e suas práticas docentes. Porém, acrescenta detalhes importantes desse processo, 

no qual ele visualiza esses contextos trabalhados de forma isolados, em componentes 
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específicos de cada eixo do curso, sem que haja uma articulação entre esses eixos 

no interior dos componentes. O que ele afirmou sentir falta e constituir-se esse um 

elemento que compromete a prática do futuro docente. 

Destacamos nessa perspectiva, Callai (2011), ao defender essa articulação 

entre o saber e o fazer, como necessário para a consistência e a coerência no trabalho 

educativo. Segundo a autora, a proposição de uma aprendizagem significativa nos 

cursos de formação é essa constante busca da efetividade da ação. E se o graduando 

consegue entender estes pressupostos ele poderá atuar no mesmo sentido, quando 

na docência (CALLAI, 2011). E acrescenta que a formação sólida, “[...] não se resume, 

a saber, o conteúdo da matéria, mas, a saber, muitos outros aspectos que 

acompanham este elemento (conteúdo/conhecimento). Além da necessária 

interligação do saber acadêmico com o saber escolar” (CALLAI, 2011, p. 6-7). 

Nesse sentido, perguntamos aos egressos se julgavam que houve relação 

entre os conteúdos específicos da geografia e a prática de ensino na sua formação. 

Nas respostas expressas no Quadro 20, PE3 foi bem sintético e afirmou que sim, 

houve essa relação.  

  

Quadro 20 – Relação entre os conteúdos específicos e a prática de ensino 
PE1: Pouco. A maior relação está relacionada à geografia física.  

PE2: Não totalmente. Alguns conteúdos como (fuso horário, coordenadas geográficas, dentre outros) 
que para poder ensinar aos meus alunos, eu tive que estudar e procurar compreender, pois a 
graduação não abarcou esses assuntos. (Assuntos esses que são próprios da geografia, mas que 
infelizmente ficou a desejar). 

PE3: Sim 

PE4: Do que eu vi durante a formação e o que eu faço na prática de ensino, eu considero que tem 
um Volume X de conhecimentos que são trabalhados na universidade, particularmente no curso de 
geografia da gente, aí eu não vou dizer a realidade de outros cursos, eu digo que a gente não tem 
um aproveitamento de 100% daquilo que a gente vê, então eu considero que por exemplo, 70% a 
gente consegue captar para nossa prática de ensino. E aí tem uma outra coisa que se revela que, 
por exemplo, muitos assuntos, muitos saberes geográficos que a gente trabalha na escola, na sala 
de aula eles não são trabalhados durante a formação acadêmica. Então eu considero que tem 
excessos de conteúdos da Universidade que não chegam as escolas da mesma forma que há 
conhecimentos na escola que não vem das práticas que são feitas da universidade. Pensando assim, 
de forma mais sintética, eu considero que existe uma demanda de conhecimentos da Universidade 
que a gente aproveita durante a nossa prática, mas também existe uma da Universidade que fica em 
excesso que a gente não utiliza e também uma determinada quantidade que falta. E aí aquela coisa 
de você enquanto professor tentar se adequar a esses excessos e essas faltas e chegar ao equilíbrio 
da coisa. 
[Nessa parte, o entrevistado cita o exemplo de algumas discussões que teve, inclusive, com 
professores da graduação em geografia. Em que os alunos comentavam, acrescenta]: a parte da 
geografia física era a que mais se aproveitava na escola porque realmente você trabalha a Crosta 
[Crosta terrestre] é isso, precipitação é isso. É tudo muito fechadinho, e não tem um campo de 
discussão muito amplo, então o  que você aprende normalmente na universidade, você leva,  mas 
por exemplo, a parte de geografia humana, se a gente pegar essas discussões sobre continentes, 
dados de população, cenário político a gente não vê muito na graduação. E tem lá no ambiente da 
escola, então, é aquela coisa, tem excessos na Universidade que não são utilizados na prática de 
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ensino do professor e também há faltas que no caso o professor tem que dar conta do que ele não 
viu, do que ele não trabalhou na academia. 
Eu sinto, particularmente em relação a minha graduação, eu senti falta disso, por exemplo, na minha 
grade não havia a disciplina geografia dos países e continentes que foi substituída por geografia 
contemporânea, mas a abordagem da disciplina não contemplava essa discussão dos continentes, 
dos países, e que querendo ou não eu tenho que “dar cabo”, [...] talvez falta um pouquinho da 
geografia tradicional já que a escola querendo ou não ainda é permeada com algumas características 
dessa geografia tradicional. Por exemplo, quando eu vou trabalhar lá,  continente europeu, eu estou 
lá explicando, qual é a base da economia, qual a base da sociedade, quais são as características da 
agricultura e isso aí são conteúdos extremamente tradicionais, mas que são colocados, é uma 
carência, não é defendendo a bandeira da geografia tradicional, mas eu acredito que um pouco de 
tradicionalismos também serve já que na prática a gente ainda está envolvido com algumas coisas 
desse tradicionalismo. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com os egressos, 2021. 

 

As respostas de PE1 e PE4, se assemelham em considerarem os conteúdos 

da Geografia física os que mais tiveram relação com a prática de ensino. PE4 ressalta, 

que geralmente esses são conceitos mais fechados, possíveis de serem levados à 

educação básica como se dão na academia.  

Enquanto, assuntos mais amplos da Geografia humana são algumas vezes 

esquecidos no curso. São demandas da educação básica que não são contempladas 

na formação. O que o egresso classifica como, faltas no processo, em detrimento de 

uma outra gama de conteúdos que são teorizados no curso e não chegam as 

discussões e ao ambiente da escola, o que denomina de excessos. 

PE2 também aponta para conteúdos e conceitos que não foram contemplados 

durante a formação e que são postos em sua prática na educação básica.  

Essa é inclusive uma constatação encontrada em pesquisa publicada por Callai 

(2011), com alunos de licenciatura em Geografia. Eles apontam para uma teoria 

trabalhada na universidade, muito diferente da teoria a ser ministrada na escola. 

Ainda, para os conteúdos da universidade que não tem relação com os da escola.  

Questionamos também sobre a articulação entre pesquisa, ensino e extensão 

entre e no interior dos componentes curriculares do curso. É importante que o aluno 

saiba aplicar, consiga vislumbrar a aplicabilidade dos conteúdos trabalhados na sua 

prática, no dia a dia do seu aluno para mediar esse conhecimento.  

PE1 e PE3, afirmaram que sim, que houve essa articulação no interior dos 

componentes curriculares. PE1, aponta que essa prática ocorreu principalmente sobre 

assuntos relacionados ao ensino. É importante ter pesquisas direcionadas para essa 

área, visto a finalidade do curso. PE4 já havia mencionado dois projetos dos quais 

participou, aqui, reafirmou que somente a extensão, estava direcionado para a sala 

de aula. Porém ambos eram desenvolvidos de forma paralela, sem vínculos com os 
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componentes do curso. PE2, declarou que os componentes raramente trabalhavam 

na perspectiva da pesquisa, não estabeleciam a relação entre o assunto estudado 

com as práticas metodológicas (Quadro 21).  

 

Quadro 21 – Articulação entre pesquisa, ensino e extensão no desenvolvimento dos 
componentes curriculares 

PE1: Sim. Principalmente as pesquisas, estudos e discussões de assuntos relacionados com o 
ensino. 

PE2: A pesquisa durante a graduação, deixou um pouco a desejar. Íamos para a faculdade, 
estudávamos os assuntos, fazíamos trabalhos em sala de aula, avaliações, mas poucas foram as 
pesquisas.  A pesquisa não foi muito presente durante minha trajetória acadêmica. Vez ou outra  que 
um professor solicitava no final da disciplina uma pesquisa. Mas era algo que acontecia raramente.  
Não havia também relação entre o assunto estudo com as práticas metodológicas. Na verdade, o 
curso de geografia lembra mais um curso de bacharel do que licenciatura, nesse sentido de 
elaboração de práticas metodológicas para o ensino da geografia escolar. 

PE3: Sim, por meio dos componentes curriculares foi possível realizar várias pesquisas abordando 
diversas temáticas, promovendo assim um maior conhecimento geográfico.  

PE4: O projeto de pesquisa era uma geografia mais voltada para a academia, não me levou para 
dentro da sala de aula. Já o projeto de extensão estava relacionado ao ambiente da escola. Não. 
Elas eram desenvolvidas de forma paralelas não estavam vinculadas a nenhum componente do 
curso não. Mas foi muito bom, foi muito enriquecedor. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com os egressos, 2021. 

 

A Resolução CNE/CP Nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, que rege o PPC do 

curso de formação docente, ao longo do seu texto faz menção ao desenvolvimento de 

projetos pelas licenciaturas. Por exemplo, em seu Art. 12 quando aborda a 

organização curricular e a orientação para a atividade docente,  que exige dos cursos 

de formação o preparo para pontos como: “IV - o aprimoramento em práticas 

investigativas; V - a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos 

conteúdos curriculares (BRASIL, 2002a, n.p.). 

O PPC do curso ainda estabelece: 

 

A formação geográfica e pedagógica do licenciado deve estar embasada na 
constituição de competências específicas próprias de cada etapa e 
modalidade da educação e de cada área do conhecimento a ser contemplado 
na formação. Considerando as recomendações da Resolução CNE/CES 14, 
de 13 de março de 2002, a definição dos conhecimentos que irão constituir 
as competências da formação geográfica e pedagógica do licenciado deve 
contemplar: 

• Conhecimento sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos 
incluindo as especificidades daqueles com necessidades especiais, 
afrodescedentes e das comunidades indígenas; 

• Conhecimento sobre dimensão cultural, social, política e econômica da 
educação e da profissionalização docente; 

• Conhecimentos específicos da área de ensino; 

• Conhecimentos das teorias da aprendizagem; 

• Conhecimentos advindos da experiência docente; 
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• Conhecimentos sobre a gestão dos processos educativos da educação 
básica; 

• Conhecimentos sobre o uso das novas tecnologias para promover a 
aprendizagem (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE, 2012. p. 23). 

 

Considerando o que defende o PPC e ainda a orientação dos PCNs para o trato 

de temas transversais no curso. E a inclusão de temas emergentes apontados mais 

recentemente pelas novas DCNs para formação dos professores da Educação Básica, 

como a diretriz CNE/CP n° 2/2015 estabelece que os cursos de formação devem 

proporcionar conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, de políticas 

públicas e gestão da educação, seus fundamentos e metodologias, direitos humanos, 

diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, Libras, 

educação especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento 

de medidas socioeducativas (BRASIL, 2015), questionamos os egressos sobre a 

presença de algumas dessas temáticas na grade do curso. São temas que permeiam 

a prática docente e portanto, que devem fazer parte do seu processo formativo. As 

respostas podem ser observadas no Quadro 22. 

 

Quadro 22 – Temas abordados no curso de formação docente 
Alternativas Resultados 

Gênero  PE2 

Questões étnico-raciais  PE1 

Educação especial PE1, PE3 

Inclusão PE1, PE2, PE3 

Não lembro de ter sido trabalhado PE4 

Outro:  

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com os egressos, 2021. 

 

Inclusão foi a temática mais citada, 3 egressos a mencionaram. PE4, foi o único 

a declarar não lembrar ter trabalhado os temas durantes a sua graduação. Ao pedir 

para que explicassem a contribuição da inclusão dessas temáticas para sua formação, 

os professores destacaram o aperfeiçoamento da prática no trato desses conteúdos 

e como destaca PE3, esse conhecimento lhe possibilita o desenvolvimento de novas 

metodologias de trabalho que possibilitem alcançar um maior público, no caso, ela se 

refere aos alunos público alvo da educação especial (Quadro 23).  Que nem sempre 

são contemplados a contento pelo processo de ensino e aprendizagem, pois 

geralmente carecem de metodologias diferenciadas e nem sempre o professor está 

preparado para trabalhar essas questões.   
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Quadro 23 – Contribuição dos temas para a formação docente 
PE1: Ao estudar e discutir esses temas, pude adquirir Conhecimento e preparação para lidar com 
essas questões na prática docente. 

PE2:  Durante a graduação, pagamos como disciplina obrigatória a libras. Essa disciplina despertou 
em mim o desejo de aprender cada vez mais sobre língua de sinais. Ao concluir o curso, fiz 3 cursos 
de extensão. Ou seja, essa disciplina contribuiu grandemente para que eu saísse do meu comodismo 
para buscar mais conhecimentos. Durante as aulas, tivemos discussões e conversas sobre a 
questão de gênero. E isso também contribuiu para que eu tivesse mais conhecimento sobre esse 
assunto.  

PE3: Contribuíram para que eu pudesse ampliar meus conhecimentos sobre esses temas e assim 
desenvolver metodologias que alcançassem os alunos que tivessem algumas necessidades 
especiais.  

PE4: Eu não lembro de terem sido trabalhados nenhum desses temas, nem lembro de 
outros vinculados a esses temas não. Ai, eu tenho que fazer uma crítica, a gente querendo ou não 
tem uma prática muito conteudista na academia, a gente vai ver X, Y e Z e pronto. Nas disciplinas 
de ensino é que pensa, por exemplo, um pouquinho nessa coisa da transposição, da modelagem 
dos conhecimentos, mas por exemplo eu estava me lembrando um dia desses de uma disciplina, 
didática, a gente viu muita teoria, só, em didática, mas não viu quase nada de prática. Aquela 
[disciplina] estrutura e funcionamento da educação brasileira era só teoria, era só o conteúdo.  Então, 
eu acho que a gente vê muito aquilo ali, e fica assim, sim, mas o que é que isso vai me auxiliar lá na 
prática? Mas infelizmente é a realidade, eu não sei se mudou [...] mas eu percebo muito assim 
engessada a coisa, bem conteudista. Ah, vamos discutir sobre geografia política! O que é Estado, o 
que é Território!  Sim, mas o que é que eu vou levar disso tudo para os meus alunos? Eu acho que 
falta dentro da prática da graduação discutir isso com a gente como é que vocês vão abordar isso 
com o aluno, vocês podem fazer dessa forma.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com os egressos, 2021. 

 

As demais temáticas como gênero, questões étnico-raciais menos citadas 

pelos entrevistados também devem fazer parte do processo formativo do licenciado, 

visto serem temáticas que permeiam seu campo de atuação na escola básica, pois 

como define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica,   

 

A Educação Básica é direito universal e alicerce indispensável para a 
capacidade de exercer em plenitude o direto à cidadania. É o tempo, o 
espaço e o contexto em que o sujeito aprende a constituir e reconstituir 
a sua identidade, em meio a transformações corporais, 
afetivoemocionais, socioemocionais, cognitivas e socioculturais, 
respeitando e valorizando as diferenças. Liberdade e pluralidade 
tornam-se, portanto, exigências do projeto educacional (BRASIL, 2013, 
p. 17, grifos do autor). 

 

É de suma importância que o docente esteja preparado para compreender e 

atuar nesse cenário de transformações pelo qual passa o discente da Educação 

Básica, para mediar a construção da sua identidade, de forma respeitosa, empática e 

melhor assistida. 

E quando esses assuntos são incluídos já na graduação além de servir de base 

para a atuação docente pode vir a despertar o interesse do licenciando por pesquisar 

e/ou ingressar em áreas e temáticas de ensino com as quais não tinha familiaridade 
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e portanto, não vislumbrava como campo de atuação. Como é o caso da Libras, citada 

pelo PE2, que na atualidade por constituir-se um componente curricular obrigatório 

nos cursos de licenciatura, serviu de estímulo para que o professor egresso buscasse 

continuar se aperfeiçoando no componente.  

Ainda levando em consideração temáticas importantes para a atuação do 

docente, elegemos a avaliação, o currículo, Gestão educacional e Livro didático, 

buscamos ouvi-los sobre suas abordagens no processo formativo. Esses são 

assuntos imprescindíveis e também são abordados pelos documentos que regem a 

formação e a prática docente. O Quadro 24 traz o demonstrativo da resposta do 

egresso a esse questionamento. 

 

Quadro 24 – Conteúdos trabalhados no curso de formação docente 
Alternativas Resultados 

Avaliação;   PE1, PE4 

Currículo (LDB, DCNs, PCNs); PE1, PE2, PE4 

Gestão educacional;     - 

Escolha de Livro didático;   PE1, PE4 

Não lembro de ter sido trabalhado PE3 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com os egressos, 2021. 

 

Gestão educacional não foi citado por nenhum dos pesquisados, apesar de 

estar posto no PPC, como um dos conhecimentos a serem contemplados na formação 

do licenciado do curso. PE2, só mencionou um entre os conteúdos, Currículo. PE3, 

afirma não lembrar de terem sido trabalhados. 

As contribuições identificadas pelos docentes que afirmaram terem visto as 

referidas temáticas no curso de formação, para sua prática estão expressas no 

Quadro 25. 

 

Quadro 25 – Contribuição dos temas para a prática docente 
PE1: Ao estudar esses conteúdos, conhecimentos foram adquiridos para fins como: escolha de um 
livro que apresente assuntos que relacionem o global-local-global; uma melhor preparação para as 
aulas de acordo com as necessidades de cada turma; e uma forma de avaliar que leve em 
consideração as capacidades de cada discente. 

PE2: Através desses estudos, eu pude compreender quais eram as habilidades que o professor de 
geografia deve desenvolver, assim também como os objetivos que devem ser alcançados para que 
o ensino se concretize com êxito.  

PE3: Não me recordo desses temas sendo trabalhados ao longo do curso de Geografia.  

PE4: Foi trabalhado de forma muito superficial, não foi uma coisa aprofundada. A LDB, as diretrizes 
foram vistas assim, bem numa perspectiva de funcionamento da educação brasileira, mas é uma 
coisa tão rápida, tão corrida que aí eu acho que é aquela preocupação de cumprir uma gama X de 
saberes, que a intenção é meio que passar. Avaliação eu lembro de ter algumas discussões. Escolha 
do livro didático a gente viu assim, não foi uma coisa expressiva, não foi um trabalho construído de 
forma processual. Na verdade, eu nunca vi assim como realmente escolher. Ah, quais são os nortes 
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para escolha do livro didático? A gente pincelou, o que deveria ter um livro didático sobre geografia. 
Mas também eu não vou negligenciar, dizer que não teve. Teve, mas por exemplo, se você ficou 
contemplado, satisfeito com a forma como foi trabalhado? Eu digo que não. Pela forma como foi 
feita, de forma rápida, talvez superficial, pela demanda pelo contexto das disciplinas, não sei. 
Foi muito superficial me permitiram entender o que eles eram, como eles aconteciam. Mas assim, 
de ter enraizado em mim do ponto de vista cognitivo, não ficou. O que eu sei, muito hoje é da minha 
prática, por exemplo a escolha do livro didático, como é que normalmente são feitas, essa coisa de 
discussão dos documentos, a exemplo da LDB, da questão das formas de avaliação vai muito das 
leituras que a gente faz paralelas para contemplar o processo do ensino e de aprendizagem. Até a 
questão, por exemplo, de concursos que a gente tem que ler tem que se debruçar sobre isso, e 
querendo ou não interfere na nossa prática, ou seja, a gente tem o conhecimento espera-se que 
reflita na nossa prática. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com os egressos, 2021. 

 

Essas são algumas das temáticas que deveriam compor os núcleos de estudos 

dos cursos de formação de professores para a Educação Básica, apontadas em textos 

anteriores das DCNs e que vieram a ser reafirmadas na BNC-formação. 

Questionamos se o processo formativo dos egressos privilegiou o domínio dos 

conteúdos específicos e sua abordagem teórico-metodológicas de ensino. PE3 afirma 

que sim. Ela cita os seminários, as palestras, as pesquisas e os artigos científicos 

desenvolvidos no curso como elementos que possibilitaram essa articulação. PE1, 

declara que somente em alguns componentes curriculares, principalmente os 

relacionados ao ensino e ainda cita o PIBID como um elemento que contribuiu para a 

relação da prática aliada à teoria.  

PE2, declarou não notar essa perspectiva no decorrer de todo o curso e pontua 

apenas duas experiências em componentes da área específica, nas quais houve a 

associação entre os aspectos teóricos e o desenvolvimento de processos didático 

metodológico de utilização desses conteúdos na educação básica. Pensamento que 

se assemelha ao de PE4, este pontua que do ponto de vista teórico conceitual os 

conteúdos do curso contemplam grande parte dos assuntos que precisar dar conta 

em sala de aula, porém sentiu falta e a necessidade de vislumbrar a aplicabilidade 

desses para o ensino na escola (Quadro 26).  

 

Quadro 26 – Relação entre domínio dos conteúdos específicos e sua abordagem 
teórico-metodológica de ensino no processo formativo 

PE1: Alguns sim. Por que exemplo: no Pibid trabalhamos muito a parte prática aliada à questões 
teóricas, como criação de material de acordo com temas trabalhados. Nas disciplinas relacionadas 
ao ensino e as metodologias também foram trabalhadas abordagens que pudessem ser utilizadas 
na prática docente. 

PE2: Sempre era falado sobre isso. Mas pouco era feito. Na verdade, durante a graduação, 
exemplos práticos só aconteceram em 2 disciplinas ministradas pelo mesmo professor. (Geografia 
e meio ambiente e biogeografia). Nessas disciplinas, o professor sempre solicitava no final, uma 
recurso didático (parodia, livro pop-up, maquetes teatro, dentre outras). Era muito bom.  
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PE3: Sim, por meio de seminários organizados, palestras promovidas, pesquisas e artigos 
científicos.  

PE4: Como falei anteriormente do ponto de vista teórico conceitual acho que foram contemplados 
foram muitos conteúdos ficando à falta de alguns do ponto de vista da escola e aí a minha grande 
pontuação em relação a coisa da didática da prática de ensino do processo em si eu acho que falta 
muito essa aproximação da teoria com os aspectos conceituais da prática de ensino. Eu não consigo 
ver como é que a gente que vai trabalhar com sala de aula, não sei por que não pensa nossa 
formação para a sala de aula. Eu não me sinto assim, eu olhando meu processo, eu não vou dizer 
que ele todo foi voltado para o ambiente da sala de aula. Uma parte da minha graduação, da minha 
formação era pensando na minha futura prática de trabalho, de prática docente, que não foi, 
querendo ou não eu ia para Universidade aprender conteúdo X,Y,Z da Geografia. Em alguns casos 
em alguns componentes curriculares é que se pensavam esses conteúdos do ponto de vista de 
geografia escolar. Então assim, do ponto de vista teórico conceitual muitos conteúdos são 
trabalhados, são contemplados, ficando algumas faltas. Agora, relacionado a prática de ensino eu 
acho que faltou maior aproximação. E aí nessa prática de pensar, eu sei que eu não poderia colocar 
desse jeito, mas por exemplo, eu acho que os cursos de licenciatura em geografia eles deveriam 
pensar a geografia escolar é trabalhada dessa forma.  Então, eu tenho que usar isso aqui como 
esqueleto dorsal da nossa formação acadêmica. Então, os alunos eles precisam ter conhecimento 
disso, disso e disso porque eles vão utilizar isso na sua prática enquanto professor, mas aí não, eu 
acredito que acontece o inverso, eu tenho na academia um universo a,b,c e d. Ah, e quando você 
for para escola você veja qual desses universos é possível utilizar e o que você não viu, você procure. 
É aquela coisa das faltas e dos excessos que eu falei que tinha. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com os egressos, 2021. 

 

PE4, fez ainda uma importante colocação ao sugerir cursos de licenciatura 

preocupados com as temáticas da educação básica. O pensamento do egresso 

baseado em sua vivência profissional vai ao encontro das normativas para a formação 

docente. 

Que estabelecem cursos de licenciatura com foco na educação básica, 

preveem que a licenciatura deve contemplar os conteúdos da educação básica e ir 

além nesse processo de construção do conhecimento, dotando o discente de uma 

ampla e sólida base teórico conceitual, bem como da didática especifica desses 

conteúdos e que são essas competências que devem nortear a elaboração dos PPCs 

e, portanto, do currículo do curso, como previstos nos incisos de I a IV do Art. 5 da 

resolução CNE/CP Nº 1/2002,  

 

I - a formação deverá garantir a constituição das competências objetivadas 
na educação básica; 
II - o desenvolvimento das competências exige que a formação contemple 
diferentes âmbitos do conhecimento profissional do professor; 
III - a seleção dos conteúdos das áreas de ensino da educação básica deve  
orientar-se por ir além daquilo que os professores irão ensinar nas diferentes 
etapas da escolaridade; 
IV - os conteúdos a serem ensinados na escolaridade básica devem ser 
tratados de modo articulado com suas didáticas específicas (BRASIL, 2002a, 
n.p.). 
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Portanto, não é reduzir o curso a um formador de simples reprodutores de 

conteúdos da educação básica. Não é pormenorizar os conceitos e conteúdo-chaves, 

reduzi-los ao nível da educação básica. E sim, tratá-los com a devida seriedade e 

solidez que carecem e ir além nesse trabalho, mostrando possibilidade de associação, 

de aplicabilidade e de significação do conteúdo na prática. Criar junto com o 

licenciando, técnicas, métodos de apropriação e de transposição para sua prática na 

docência. 

Essa dificuldade de associação e de transposição dos conteúdos da educação 

superior à prática na educação básica não é uma realidade posta apenas pelos 

egressos em estudo, Cavalcanti (2011), afirma que sua vivência com alunos em 

formação ou com professores recém formados em Geografia leva a intuir, que as 

mudanças em relação as práticas curriculares, ainda não ocorrem de forma 

substancial. E destaca as pesquisas que continuam a apontar as dificuldades dos 

professores em aplicar o que aprenderam na Universidade em sua prática cotidiana 

de sala de aula, levando-a a inferir uma pequena articulação, nos cursos, entre teoria 

e prática (CAVALCANTI, 2011). 

A autora defende a necessária articulação entre Universidade e escola na 

problematização e na construção dos saberes geográficos escolares como uma das 

formas adequadas para a construção de conhecimentos que tenham significado para 

a profissão docente. E sugere: 

 

As aulas universitárias, como são na tradição, não são voltadas, como já se 
disse, para a Geografia escolar. Quais são as possibilidades de que essas 
aulas se estruturem tendo em vista centrar num dos princípios que é 
problematizar a Geografia escolar? Por exemplo: se o aluno está estudando 
Geologia, na abordagem de conteúdos a ela pertinentes, é possível a 
problematização com ele baseada em questões como: como isso foi 
aprendido por você? Como isso está em sua cidade? Como isso aparece no 
livro didático? Qual a importância de se estudar esse conteúdo específico? 
Qual a ligação desse conteúdo com outros de outras disciplinas? Qual a 
relação desse conteúdo com o que você tem aprendido na Teoria e Método 
ou na história do pensamento geográfico? Obviamente, essas questões não 
podem ser o eixo central da disciplina, no sentido de “roubar” o tempo 
necessário ao trabalho com o próprio conteúdo, mas, é conveniente e 
potencializador da aprendizagem considerar essas questões como formas de 
colocar o aluno como sujeito do conhecimento, como sujeito que coloca 
problemas para pensar, que aprende a ver as coisas em contexto e que vai 
entendendo como é raciocinar pela Geografia, como é que o profissional deve 
atuar, como o conteúdo estudado tem a ver com sua própria vida. Essas são 
condições necessárias, não suficientes obviamente, para que o conteúdo seja 
um problema para o aluno, que ele seja em seguida um problema do aluno 
(tomado por ele como problema), daí ele terá significado, daí ele será o sujeito 
de seu próprio processo, mais apto assim para a internalização construtiva 
de conceitos geográficos.... (CAVALCANTI, 2011, p. 14-15). 
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Pensando nas lacunas que todo processo formativo pode apresentar, 

questionamos os egressos sobre as dificuldades identificadas nos primeiros anos de 

exercício da docência, não no sentido de apontar as falhas, mas vislumbrando 

contribuir para essa aprendizagem significativa, proposta por Cavalcanti (2011); Callai 

(2011).  

Foram dificuldades diversas como: lidar com várias turmas, com abordagens 

teóricas, conceituais e metodológicas diferentes, o trabalho com algumas temáticas 

da geografia, o domínio de sala, cumprir o planejamento. No Quadro 27, estão todas 

as dificuldades encontradas pelos egressos nos primeiros anos de profissão. 

 

Quadro 27 – Principais dificuldades identificadas nos primeiros anos de exercício da 
docência em Geografia 

PE1: Mesmo com o curso tendo preparado bem para a prática docente, a maior dificuldade foi a 
adaptação às diferentes realidades de cada discente. Incluir todos no processo de aprendizagem 
continua sendo um dos principais desafios. 

PE2: Trabalhar com assuntos de geografia política e econômica.  

PE3: Domínio de sala, desenvolver todos os objetivos estabelecidos no planejamento.  

PE4: A princípio, da aproximação do ambiente da sala de aula, teve o estágio, mas é uma coisa 
muito pontual, eu não considero o estágio como uma vivência que me coloque dentro do universo 
amplo da escola, por exemplo, a gente pega no máximo uma ou duas turmas. Quando a gente vai 
para a escola tem um universo de 10 turmas, por exemplo. Então, eu tenho que pensar 10 conjuntos 
de abordagens teóricas, metodológicas e didáticas, tá entendendo? Então assim, uma pequena 
aproximação que a gente tem na academia com as práticas de estágio lá por exemplo no caso do 
PIBID e do RESPED também tem essa aproximação, mas em relacionado a prática em si, real, de 
quando você entra na escola, você sabe que é completamente, diferente. Tem que ter um jogo de 
cintura para lidar com turmas diferentes, públicos diferentes, perfis diferentes. A gente não tem isso 
na academia, mas também acho que não temos como exigir isso.  A academia nos proporciona um 
pouco de uma experimentação do que seria escola. Então, a minha maior dificuldade foi isso de me 
deparar com diferentes realidades, de universos diferentes e, quando eu falo universos, eu falo de 
turmas com abordagens teóricas e conceituais, metodológicas diferentes. E aí, outra coisa que eu 
considerava como dificuldade, principalmente, no início, era aquela coisa de ver o que eu poderia 
aproveitar do que eu tinha trabalhado durante a formação. A coisa dos conteúdos, né! O que eu tive 
que começar a estudar fora parte, além do reforço que a gente faz, dos conteúdos que foram 
trabalhados na academia a gente precisa sempre fazer esse reforço fazer essas leituras de 
recapitulação, mas tem muitas coisas que eu falei que eu nunca tinha lido, por exemplo, eu nunca 
tinha estudado na academia os continentes, as características, não eu não tinha. Então eu fui me 
debruçar sobre tal coisa e aí eu vou dar um exemplo também de uma coisa que eu sinto um pouco 
de dificuldade, a princípio, é a coisa de trabalhar as questões cartográficas, principalmente com 
alunos de sexto ano. É muito complexo, mas é uma coisa que você vai se adaptando. Porque a 
gente aprende muito do ponto de vista teórico lá na universidade, o que é mapa, o que é carta, como 
é que faz os cálculos bem complicados e a gente vai ter que trabalhar isso com os alunos, mas é 
uma abordagem completamente diferente. O aluno lá, vai saber o que é uma escala temática e a 
gente vai trabalhar isso aí com linguagem diferenciada então a questão de readaptação da linguagem 
não é uma dificuldade mas se é uma coisa que é necessária e talvez seja uma adaptação é 
processual então aqui agora você vai sentir uma dificuldade. Para fechar, eu acredito que lidar com 
a sala de aula e com várias salas de aulas com perfis diversos, realidades diversas e também uma 
dificuldade eu sofri muito no início eu ficava muito angustiado. Como é que eu vou fazer isso? O 
domínio de sala porque aí não tem muito a ver com o curso, mas com a prática como um todo, eu 
não preciso só de ter conteúdos de XYZ, mas tem um domínio sobre sala de aula. Sempre tem uma 
postura enquanto o professor e enquanto professor de geografia de maneira mais específica então, 
acho que eram basicamente essas dificuldades. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com os egressos, 2021. 
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O início da carreira docente, como apresentam Tardif e Raymond (2000) é uma 

fase crítica em que o docente passa por uma fase de socialização profissional,  

 

[...] e ao que numerosos autores chamaram de “choque com a realidade”, 
“choque de transição” ou ainda “choque cultural”, noções que remetem ao 
confronto inicial com a dura e complexa realidade do exercício da profissão, 
à desilusão e ao desencanto dos primeiros tempos de profissão e, de maneira 
geral, à transição da vida de estudante para a vida mais exigente de trabalho 
(TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 226).  

 

Uma vez que, “[...] os saberes dos professores comportam uma forte dimensão 

temporal, remetendo aos processos através dos quais são adquiridos no âmbito de 

uma carreira no magistério” (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 226). As pesquisas 

realizadas por estes autores dão conta que as bases dos saberes profissionais 

parecem construir-se entre os três e cinco primeiros anos de trabalho. O que eles 

denominam de à fase estabilização e consolidação do saber docente. Porém, essa 

estabilização e consolidação não ocorrem naturalmente em decorrência do tempo 

cronológico, mas em função dos acontecimentos constitutivos que marcam a trajetória 

profissional, incluindo as condições de exercício da profissão (TARDIF; RAYMOND, 

2000). 

O trabalho modifica o trabalhador e sua identidade, e com o passar do tempo, 

o seu saber trabalhar. Em toda ocupação, o tempo surge como um fator importante 

para compreender os saberes dos trabalhadores, na medida em que trabalhar remete 

a aprender a trabalhar, a dominar progressivamente os saberes necessários à 

realização do trabalho (TARDIF; RAYMOND, 2000). 

Compartilhando do pensamento dos autores e na intenção de conhecermos as 

fontes que que fundamentam a prática dos egressos em estudo, questionamos como 

eles buscaram superar as dificuldades que encontraram nos primeiros anos na 

docência (Quadro 28), mencionadas anteriormente.  

  

Quadro 28 – Como buscou superar as dificuldades encontradas nos primeiros anos 
de docência 

PE1: Dialogando sempre com os alunos. Buscando identificar a dificuldade de cada um e criar meios 
pelos quais pudessem, de fato, absorver o conteúdo e utilizá-los para o exercício da cidadania. 

PE2: Tento superar, pesquisando, lendo, assistindo vídeos de referência no assunto e fazendo 
anotações. 

PE3: Criando uma relação de parceria com os alunos, no intuito de fazê-los participarem mais das 
aulas, com isso, diminuindo assim a desordem em sala de aula. Buscando otimizar o tempo 
estabelecido para cada objetivo.  
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PE4: Eu acho que conta muito quando a gente chega no ambiente da sala de aula a aproximação 
com as pessoas que já tem experiência, sabe, você aprender com o colega de trabalho, aquele que 
já está ali, mesmo não sendo na mesma área, por exemplo, eu lembro muito que quando eu entrei 
eu aprendi muito com uma professora de Língua portuguesa, o que ela carregava de prática, então 
ela me ajudava muito. Você procurar sanar essas dificuldades, aí a questão das leituras de vivenciar 
diferentes experiências na sala de aula, mas também no meu caso, de trocar experiências com as 
pessoas que já tenham prática,  não necessariamente na área, mas com as pessoas que já tinham 
um convívio com o ambiente da sala de aula. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com os egressos, 2021. 

 

Os docentes em investigação encontram-se já na fase de estabilização e 

consolidação, como sugerem Tardif e Raymond (2000), visto que se enquadram em 

uma faixa de 3 a 10 anos de atuação profissional, considerando que PE2 já atuava 

antes da conclusão do curso. Dentre as técnicas desenvolvidas e as ações 

desempenhadas para superação das dificuldades que se apresentaram: o diálogo 

com os alunos (PE1), a pesquisa e a leitura (PE2), estabelecimento de uma relação 

de parceria com o aluno e a otimização do tempo de trabalho (PE3) e a troca de 

experiência com outros profissionais que já atuavam (PE4). 

O que nos leva mais uma vez as afirmações de Tardif e Raymond (2000), 

quando atribuem à noção de “saber” a um sentido amplo, que envolve para além dos 

conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos 

docentes, a cultura pessoal e profissional, a experiência dos outros, dos pares, dos 

colegas que dão conselhos (TARDIF; RAYMOND, 2000).  

E é o que podemos concluir das respostas dos egressos, que esses ao longo 

da sua atuação vão construindo, aprimorando seu saber docente. Baseados no que 

aprenderam no curso de formação, mas também em experiências e na vivência no 

ambiente escolar, tornando-se agora autores de seu fazer docente. 

Conscientes de que esses saberes não provêm somente da formação inicial, 

pelo contrário, como apontam Tardif e Raymond (2000), provem de fontes diversas 

como: “[...] o currículo, socialização escolar, conhecimento das disciplinas a serem 

ensinadas, experiência na profissão, cultura pessoal e profissional, aprendizagem 

com os pares etc.” (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 212). 

Porém no entendimento de que é sobre os cursos de formação que recaem as 

principais cobranças sobre a construção do perfil profissional do docente, é a esta 

instituição que se atribui a responsabilidade pela qualificação desse profissional, 

buscamos ouvir do egresso a concepção sobre as lacunas do processo formativo, 
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querendo saber se as dificuldades por eles apontadas poderiam ter sido sanadas ou 

minimizadas por ocasião do seu processo formativo (Quadro 29).  

 

Quadro 29 – Como as dificuldades poderiam ter sido sanadas ou minimizadas por 
ocasião do seu processo formativo 

PE1: Apesar de todos os meus estágios terem sido excelentes e com o devido acompanhamento do 
professor colaborador e do professor da disciplina, eu acho que um dos principais pontos que faltou 
nessa preparação foi sobre como trabalhar a diversidade em sala. Talvez um maior aprofundamento 
e busca de metodologias tivessem contribuído para minimizar o impacto. 

PE2: Com disciplinas voltadas para esses assuntos, com aulas interessantes, discussões e 
pesquisas. 

PE3: Se nas disciplinas que abordam sobre a didática em sala de aula tivesse enfatizado mais de 
forma prática e menos teórica o planejamento dos conteúdos e a dinâmica em sala de aula.  

PE4: Em relação as dificuldades que eu apontei, a principal que poderia ter uma interferência direta 
lá nos processos formativos é aquela coisa dos conteúdos. De ter uma melhor sobreposição do que 
é trabalhado na escola e do que era para ser posto no processo formativo da graduação. Eu acredito 
que a maior ajuda, o maior auxílio para sanar essas dificuldades seria essa coisa de pensar o curso 
de geografia, de formação de professores de geografia que é o nosso perfil, a partir do perfil escola. 
Então, a geografia escolar é constituída dessa forma, então, o curso de formação de professor de 
geografia vai ser constituído, não vou dizer igual, mas se espelhando nesse ambiente da escola. 
Então, eu acho que esse ponto de vista do que a universidade poderia fazer é muito nesse sentido, 
de pensar a formação do docente em Geografia a partir dessa geografia que é trabalhada no 
ambiente da escola. Não vou dizer que ele vai copiar literalmente o componente curricular de 
geografia da escola [...] até porque não tem como, a gente está no nível superior, mas que fosse 
base, que fosse espelho, que servisse como elemento norteador. Ah, a gente vai trabalhar 
cartografia, a gente vai trabalhar pedologia, climatologia, geografia urbana do ponto de vista teórico, 
mas essa abordagem teórica poderia ser pensada voltada a partir do ambiente da escola também. 
Eu dizia muito assim, [...] se eu for me tornar um dia professor universitário minha formação vai ser 
assim, eu vou trabalhar, primeira e segunda unidade abordagens teóricas, terceira unidade, o que a 
gente trabalhou, como é que vocês iriam colocar isso na escola, porque eu acho que falta isso, sabe. 
O que é que eu vou levar disso daqui que eu estou trabalhando, desses saberes para sala de aula. 
Se um dia eu me tornar professor [universitário], vai ser desse jeito, vamos lá, vocês saibam de uma 
coisa, minha primeira e segunda unidade vai ser abordagens teóricas, conceituais, discussões. 
Terceira se preparem, vocês vão levar isso para sala de aula mesmo que vocês não vão para a sala 
de aula, mas a gente vai ter que pensar isso a partir da sala de aula. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com os egressos, 2021. 

 

Na concepção dos egressos, maior aprofundamento e busca de metodologias 

(PE1), aulas interessantes, discussões e pesquisas (PE2), disciplinas que abordem 

sua didática em sala de aula, maior ênfase a prática e menos teoria, o planejamento 

dos conteúdos e a dinâmica em sala de aula (PE3), pensar o curso de formação de 

professores de geografia, a partir do perfil escola, pensar a formação do docente em 

Geografia a partir dessa geografia que é trabalhada no ambiente da escola (PE4), 

constituem medidas capazes de minimizar as dificuldades encontradas pelo egresso 

do curso nos primeiros contatos com a escola básica.   

Por fim, pedimos para que estes, a partir de suas vivências enquanto docentes 

da Educação Básica e egressos do curso de licenciatura em Geografia do Campus 
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Central, pontuassem, caso julgassem necessário, modificações que fariam no 

currículo do curso, de forma a melhor contemplar a sua realidade de atuação. 

As respostas centraram-se na aproximação da Geografia da academia com a 

geografia escola e da inserção de disciplinas de ensino que preparem o discente para 

o exercício da docência (Quadro 30).   

 

Quadro 30 – Modificações no currículo do curso de graduação em face ao ensino na 
Educação Básica 

PE1: Acrescentaria mais disciplinas específicas ligadas ao processo de ensino. Muitos alunos não 
tem a "sorte" de participar de projetos de extensão e de programas de iniciação à docência; então, 
aprofundaria ou inseria mais cadeiras que preparem melhor o formando para o mercado e atuação 
no trabalho. 

PE2: Tendo em vista a minha dificuldade, tentaria a aproximação da geografia acadêmica com a 
geografia escolar é muito necessária, pois senti que existe uma diferença. A geografia que 
estudamos na graduação é diferente da escola. É de extrema importância que os alunos aprendam 
também a criar e a buscar outras ferramentas para trabalhar em Sala de aula. A graduação deve 
estimular isso e fazer com que isso aconteça nas disciplinas. E não se prender apenas a leitura dos 
conceitos. O curso de geografia é de licenciatura, mas muitas vezes foi trabalhado como se fosse 
bacharel. Trabalhando apenas conceitos vazios sem práticas e sem o fazer metodológico.  

PE3: Acrescentaria disciplinas voltadas para o preparo dos discentes no exercício da docência.  

PE4: Eu acho que eu não mudaria a grade, os componentes, a forma como o curso de geografia 
está colocado, eu acho que está ideal, está da forma adequada. O que eu mudaria dentro do campo 
das possibilidades, se fosse viável, era de pensar esses componentes à luz da escola, da geografia 
escolar. Então assim, não seria uma mudança de estrutura dos componentes curriculares, mas seria 
uma mudança de postura de como esses conteúdos, essas abordagens poderiam ser pensadas à 
luz do contexto escolar.  [...] Eu não mudaria a grade, os componentes, a forma como ele está 
estruturado. Eu faria uma adequação de postura de como é trabalhado esses componentes, 
pensando no contexto escolar. E aí também pensando no contexto escolar, aí talvez fosse uma 
mudança, de abrir outros campos que não são contemplados durante a graduação e eu preciso 
pensar no contexto da escola. Como eu falei [anteriormente], de trabalhar os países, os continentes. 
Talvez, as disciplinas da graduação contemplem isso, a geografia do mundo contemporâneo, por 
exemplo, acho que contempla isso, mas a gente não chega a trabalhar. Eu acho que pelo excesso 
de discussão teórica, de discussão conceitual, a gente não chega a trabalhar os elementos menores. 
Então é muito uma questão de modelagem, de readaptação pensando na estrutura do curso, dos 
componentes, dos conhecimentos no contexto da escola. E aí mais uma vez, não é que a gente vai 
pensar o curso de geografia a partir da geografia escolar que é ensinada nas escolas, mas utilizá-la 
como elemento suporte, como elemento de espelho, como elemento norteador dos componentes 
das práticas desenvolvidas na academia. É muito nesse sentido. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com os egressos, 2021. 

 

Portanto, as modificações sugeridas pelos egressos são condizentes com 

todos os apontamentos que por eles foram sendo colocados ao longo da pesquisa. 

Quando das suas falas sobre a necessidade de articulação dos conteúdos 

específicos, as suas respectivas práticas didático-pedagógicas e metodológicas. Uma 

Geografia na graduação que contemple o currículo do componente na educação 

básica. São respostas possíveis, para tudo que eles visualizaram como lacunas do 

processo formativo.  
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Problemas que não são específicos do curso em questão. Gatti (2014), já  

denunciava a pouca consideração das Orientações Curriculares e dos resultados de 

pesquisas sobre formação de professores na estruturação dos cursos e sua 

incorporação na própria grade das licenciaturas, a formação do licenciando com foco 

disciplinar em cursos que apresentam perfis bacharelesco, com pouco de formação 

de professores, caracterizados por apresentarem estruturas curriculares 

fragmentadas, sem disciplinas articuladoras, ementas genéricas quanto aos saberes 

pedagógicos, as disciplinas geralmente não fazem a articulação entre conhecimento 

específico e prática pedagógica (GATTI, 2014). 

E são comumente apontados por pesquisadores que estudam especificamente 

a formação do docente em Geografia, como Callai (2011), Cavalcanti (2011), Leão 

(2008), Pinheiro (2006), dentre outros. 

Cursos de licenciatura em Geografia organizados em função das diferentes 

áreas do conhecimento, e não em função da construção do conhecimento geográfico. 

Nesses cursos a matriz curricular era o centro, e o PPC, que abriga no seu interior a 

concepção de Geografia a ser ensinada, assim como o perfil do egresso pretendido, 

configurar-se-ia em uma espécie de periferia desconhecida (LEÃO, 2008). 

Ainda para Leão (2008), “O fato de o curso autodenominar-se “curso de 

licenciatura” ou de introduzir as disciplinas práticas, desde o primeiro período, não é 

garantia de que esteja ocorrendo a transformação dos objetos de conhecimento em 

objetos de ensino” (LEÃO, 2008, p. 104). Para além de cumprir uma normativa, os 

cursos devem elaborar seus currículos pensando de fato na atuação do profissional 

que forma. Esses devem estar consonância com as recomendações da norma, trazer 

de forma clara como e de que fato essa preparação do docente ocorre pensando na 

Educação básica, para que o docente formador tenha a consciência de como conduzir 

seu processo no curso.  

Aliás essa é outra questão, o docente formador ser consciente que deve 

trabalhar em consonância com o que estabelece a matriz do curso, independente da 

sua formação. Deve trabalhar em consonância com as DCNs de formação para a 

docência. É dessa prática do docente formador que trataremos a seguir, por meio da 

entrevista com o docente do curso de Geografia, do Campus Central Mossoró, UERN. 
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4.2.2 Entrevista com os docentes  

 

Assim como fizemos com o egresso, na intenção de resguardar a identidade 

dos participantes, estes serão identificados como “DC”, correspondente a Docentes 

do Curso. Também seguiremos pela ordem dos formulários/entrevistas. Assim, DC1 

corresponde ao primeiro docente do curso entrevistado e DC2 ao segundo.  

Entrevistamos dois professores formadores, do referido curso em análise, uma 

mulher e um homem, ambos licenciados em Geografia (Quadro 31).  

 

Quadro 31 – Apresentação dos docentes pesquisados 
PROFESSOR GÊNERO FORMAÇÃO ANOS DE DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

DC1 Feminino Licenciatura em 
Geografia 

5 anos 

DC2 Masculino Licenciatura em 
Geografia 

2 anos 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com os docentes, 2021. 

 

Os dois tiveram experiência de docência na educação básica. DC1, 5 anos, 

levando em consideração o que estabelecem Tardif e Raymond (2000), para o tempo 

necessário a consolidação dos saberes da docência, a docente ainda chegou a fase 

de estabilização e consolidação dos saberes da docência. Já DC2, teve uma 

experiencia breve, não chegando a fase de estabilização e consolidação dos saberes 

da docência nessa modalidade de ensino, permanecendo na fase das descobertas, 

das adequações à prática. 

No entanto, consideramos que ambas as experiências foram válidas para que 

os dois conhecessem aspectos importantes do dia a dia em sala de aula e da escola 

básica. Em detrimento de alguns outros docentes de cursos de formação de 

professores que não chegaram a vivenciar essa prática. 

Os cursos de formação docente têm normativas próprias que regem a 

elaboração dos seus currículos, inclusive o PPC de graduação é um documento a ser 

elaborado coletivamente, por isso, deve ser um documento conhecido pelo docente 

formador que deve pautar seu trabalho a partir dessas diretrizes. Adeptos desse 

pensamento, procuramos identificar o que conhecem os formadores e se pautam seu 

trabalho nas DCNs (Quadro 32). 
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Quadro 32 – Conhecimento e utilização das Diretrizes Curriculares Nacionais que 
regem a Educação Básica e as Diretrizes Curriculares para a formação docente pelo 
professor formador  

DC1: Sim, precisamos conhecer e estudar sobre as DCN's. 

DC2: Sim, sem dúvidas. Considero fundamental o docente que atua em curso de licenciatura inteirar-
se e se basear nas referidas diretrizes para poder elaborar os seus componentes curriculares. 

Imprescindível esse conhecimento e sua aplicação. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com os docentes, 2021. 

 

Ambos foram bem sintéticos em suas respostas. DC1, se limitou a afirmar que 

conhece e estuda sobre as DCNs. Embora não distante da resposta de DC1, DC2 foi 

mais enfático, afirmando ser imprescindível o conhecimento e a aplicação das 

diretrizes pelo docente que atua na licenciatura. 

Uma vez que a prática docente e os aspectos didáticos pedagógicos devem 

permear todos os componentes do curso de licenciatura, não apenas aos 

componentes desse eixo, quisemos ouvir o docente sobre sua prática, sobre as 

pesquisas que realizam e se fazem essa articulação entre componentes específicos 

da área e sua articulação com o ensino na escola básica. Visto ser uma necessidade 

e uma normativa do curso. As respostas dos docentes estão expressas no Quadro 33. 

  

Quadro 33 – Associação de pesquisas ao ensino de Geografia e sua articulação 
para Educação Básica 

DC1: Sim, porque o nosso trabalho enquanto professores formadores de professores, só tem sentido 
se for articulado ao que acontece na Educação Básica, sobretudo para um acompanhamento 
adequado dos Estágios Supervisionados. 

DC2: Sim, certamente. Não vejo possibilidade alguma para o desenvolvimento de uma prática 
docente satisfatória dissociada da realidade do ensino de geografia e desarticulada com o campo da 
educação básica, mesmo no tocante à realização de pesquisas com temas específicos. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com os docentes, 2021. 

 

Os docentes afirmam que sim, que realizam pesquisas voltadas para o ensino 

da Geografia e mesmo em trabalho com temáticas específicas da área fazem essa 

associação para o ensino, consideramos que ser essa uma postura a ser adotada por 

docentes que atuam em cursos de formação pois, como defende Leão (2008), 

 

O professor, comprometido com a educação de seus graduandos, deve 
assumir não só a tarefa de conhecer cada vez mais os conteúdos de sua 
área, mas também buscar, através do contato com outras áreas, a ampliação 
desse conhecimento. Assim como deve, através da prática pedagógica, 
construir novas formas de comunicar esse saber (LEÃO, 2008, p. 104). 
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Ainda nessa perspectiva de articulação entre as áreas, questionamos como os 

docentes procuram articular teoria e prática nos componentes curriculares ministrados 

(Quadro 34). 

 

Quadro 34 – Articulação teoria e prática nos componentes curriculares ministrados 
DC1: No planejamento das minhas disciplinas, procuro destinar uma parte da carga horária para 
desenvolver atividades relacionadas a educação básica, como projetos de intervenção e análise de 
conteúdos do livro didático por exemplo. Mas nesse momento de pandemia, essa relação tem se 
dado mais no tocante a promover o debate de determinados aspectos da educação básica como: os 
indicadores do IDEB, do Censo Escolar, da BNCC e do Novo Ensino Médio por exemplo. 

DC2: Partindo do pressuposto de que essa articulação entre teoria e prática é absolutamente 
necessária no processo de formação docente em que aspiramos cada vez mais contribuir para elevar 
a sua qualidade, então desde a elaboração do componente curricular quando da seleção dos 
conteúdos a ser ministrados até a definição dos demais elementos como os objetivos, procedimentos 
metodológicos e até mesmo os instrumentos avaliativos que essa articulação é uma preocupação 
constante em nosso trabalho. Como também trabalho com estágio, então deixo claro aos meus 
alunos que estágio não se resume à parte prática do curso, constituindo-se, este, também como 
teoria e prática, ou seja, é preciso que os formandos compreendam que precisam conceber o estágio 
como uma etapa no seu processo de formação em que estes necessitam das teorias para saber 
articular com a prática. Da mesma forma, em trabalhos monográficos com base em temas 
específicos aparentemente desvinculados da realidade do ensino de geografia, também comento 
com os alunos e os oriento no sentido de que os conteúdos desses temas podem e devem ser 
trabalhados também em sala de aula, mesmo porque não entendo pesquisa em curso de licenciatura 
sem conexão alguma com o ensino. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com os docentes, 2021. 

 

Importante as falas dos professores ao afirmarem fazer a interligação entre 

teoria e prática em seus componentes curriculares. Como a menção de DC1, de 

reservar uma parte da carga -horária dos seus componentes para contemplar sua 

demanda na educação básica, por meio de projetos de intervenção e suas 

abordagens no livro didático. Também o trato de documentos e dos indicadores da 

educação básica, que precisam permear a formação do profissional da docência.  

DC2 também sinaliza nesse sentido, quando afirma de sua preocupação para 

que haja essa aproximação já na escolha dos conteúdos a serem ministrados, na 

escolha da suas metodologias de aplicação até o processo de avaliação do 

componente. Relata direcionar seus orientandos a desenvolverem seus trabalhos 

monográficos voltados também para a sala de aula.  É uma excelente colocação esta 

do docente, principalmente, diante a constatação da pouca inserção das temáticas de 

ensino nos trabalhos de conclusão de curso da referida licenciatura em discussão, 

como já mencionamos nesse trabalho.  

DC2, ainda menciona sua atuação no estágio,  
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[...] deixo claro aos meus alunos que estágio não se resume à parte prática 
do curso, constituindo-se, este, também como teoria e prática, ou seja, é 
preciso que os formandos compreendam que precisam conceber o estágio 
como uma etapa no seu processo de formação em que estes necessitam das 
teorias para saber articular com a prática (DC2). 

 

A fala do docente nos remete a Pimenta e Lima (2006), que defendem ser o 

estágio teoria e prática, contrariando a noção reducionista de que esse é a penas a 

atividade prática instrumental do curso. Partem da ideia do estágio curricular como 

“[...] atividade teórica de conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na 

realidade, este sim objeto da práxis. Ou seja, é no trabalho docente do contexto da 

sala de aula, da escola, do sistema de ensino e da sociedade que a práxis se dá” 

(PIMENTA; LIMA, 2006, p.14). 

Partilhamos do pensamento das autoras ao reconhecerem que todas as 

disciplinas são ao mesmo tempo teóricas e práticas e, 

 

[...] o estágio não se faz por si. Envolve todas as disciplinas do curso de 
formação, constituindo um verdadeiro e articulado projeto político pedagógico 
de formação de professores cuja marca é a de alavancar o estágio como 
pesquisa. Poderá ocorrer, portanto, desde o início do curso, possibilitando 
que a relação entre os saberes teóricos e os saberes das práticas ocorra 
durante todo o percurso da formação, garantindo, inclusive, que os alunos 
aprimorem sua escolha de serem professores a partir do contato com as 
realidades de sua profissão (PIMENTA; LIMA, 2006, p.13). 

 

Desse modo, buscamos ouvir os professores se esses desenvolviam seus 

componentes curriculares ou pesquisas de modo a levar em consideração processo 

de ensino e de aprendizagem dos conteúdos escolares da Geografia para a educação 

básica (Quadro 35).   

 

Quadro 35 – Desenvolvimento dos componentes curriculares ou pesquisas de modo 
a levar em consideração o processo de ensino e de aprendizagem dos conteúdos 
escolares da Geografia para a Educação Básica 

DC1: Sim. Até mesmo quando ministro disciplinas específicas do Curso, que não são voltadas para 
a área de Ensino de Geografia, procuro fazer essa relação com conteúdos escolares da educação 
básica. 

DC2: Sim. Como ressaltei anteriormente, o ensino da educação básica precisa ser considerado 
quando da elaboração dos programas dos componentes curriculares, assim como também quando 
da realização de pesquisas no âmbito do cursos de licenciaturas. O distanciamento entre 
universidade e escola não tem razão alguma de existir ainda no tempo presente. Não podemos 
ministrar conteúdos no âmbito do ensino superior em cursos de licenciatura sem que estes estejam 
efetivamente presentes na realidade do ensino escolar. Não tem sentido algum isso, pois tal fato 
afirma-se como um disparate, algo ilógico, que, certamente, se reflete no fato de que alguns cursos 
acadêmicos acabem por expressar feições de um curso com perfil mais técnico, até mesmo podendo 
ser identificado como um bacharelado travestido de licenciatura. A par dessa realidade, ao meu ver 
incompreensível, a permanência de aspectos como esses, em nada contribui para uma formação 
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docente com mais qualidade e voltado para atender as reais necessidades de um ensino escolar 
que exige mudanças mais expressivas, inclusive, a partir da formação de seus futuros quadros.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com os docentes, 2021. 
 

Ambos responderam que sim. DC1, afirma que procura fazer essa relação até 

mesmo quando ministra disciplinas específicas.  

As colocações de DC2 são esclarecedoras, quando da importância de se terem 

cursos que priorizem uma formação significativa do licenciado à luz da educação 

básica. E ainda, quando da consciência da problemática resultante de cursos que 

fogem a esse objetivo, e acabam por se constituírem como ele bem coloca em uma 

espécie de “bacharelado travestido de licenciatura”. O que impede uma formação 

docente com mais qualidade e voltada para atender as reais necessidades de um 

ensino escolar que exige mudanças mais expressivas, inclusive, a partir da formação 

de seus futuros quadros. 

Destacamos ainda sua fala ao declarar que não tem razão alguma para existir 

o distanciamento entre universidade e escola no tempo presente. Que não se pode 

ministrar conteúdos no âmbito do ensino superior em cursos de licenciatura sem que 

estes estejam efetivamente presentes na realidade do ensino escolar. Consideramos 

relevantes os apontamentos do docente quanto ao seu ponto de vista, o que aqui 

expressa a sua postura enquanto formador, quando das afirmações para o nosso 

questionamento. 

Porém, infelizmente, muitos formadores ainda não tem a clareza e a mesma 

postura admitida pelo docente. Por questões já apontadas, como a cultura 

bacharelesca do país.  Aqui voltamos mais uma vez a Gatti (2014), que afirma, muitos 

dos docentes que atuam em cursos de formação docente, não são licenciados, não 

tiveram contato com questões da área de ensino. Há ainda uma parcela desses que 

são oriundos das áreas educacionais, mas não se sabe ao certo, quantos tiveram 

experiência com as redes de ensino ou a sala de aula na educação básica, ou com os 

problemas da realidade da educação básica (GATTI, 2014).  

Diante esse cenário e em meio as propostas de construção de currículos para 

as licenciatura diferentes dos do bacharelado, “[...] parece ser importante considerar 

algumas ações voltadas aos docentes que devem atuar nas licenciaturas” (GATTI, 

2014, p. 47). Inclusive, as normativas pouco volta-se para a instrumentalização do 

professor formador.  
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Como as instituições preparam o professor das licenciaturas para atuarem 

nessas em meio as novas demandas, as novas exigências impostas pelas DCNs da 

área? Buscamos ouvir os docentes do curso, sobre a promoção de cursos de 

formação pela UERN, para se trabalhar a formação de professores para a Educação 

Básica. As respostas seguem no Quadro 36. 

 

Quadro 36 – Participação em cursos para o trabalho com formação de professores 
para a Educação Básica, promovidos pela UERN 

DC1: A UERN tem ofertado vários cursos voltados para aspectos diversos, com uma preocupação 
do ponto de vista da técnica, sobretudo no período da pandemia, mas no tocante a formação 
pedagógica dos professores tem deixado muito a desejar. Não vejo internamente, discussões sendo 
realizadas sobre a BNCC e o Novo Ensino Médio por exemplo. Infelizmente, tem professores que 
não dão importância aos conhecimentos pedagógicos, acham que só precisam saber do conteúdo e 
pronto. Por isso não sou de ficar esperando... acho que precisamos ter autonomia e buscar novos 
conhecimentos. Tenho feito alguns cursos voltados para formação pedagógica, junto a outras IES, 
mas por iniciativa individual mesmo, porque sinto a necessidade de aprender para me atualizar. Até 
mesmo os professores licenciados precisam se atualizar no tocante as questões pedagógicas, 
porque a realidade é muito dinâmica. Compreendo que a formação pedagógica, da Educação Básica 
e Superior deve ser contínua, e por isso precisamos estudar sempre. 

DC2: Não participei e não lembro que algum curso com essa finalidade tenha sido oferecido pela 
instituição.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com os docentes, 2021. 
 

Os docentes afirmam que a UERN não tem promovido cursos de capacitação 

para atuação na formação do docente da Educação Básica. O que só confirma a 

necessidade de promoção de políticas também voltadas para esse público na 

instituição, visto ser a universidade uma referência na formação para docência, no 

Estado. A maior parte dos cursos que oferta é na modalidade Licenciatura.  

DC1, até chegou a pontuar a promoção de cursos de aspectos diversos, com 

preocupação do ponto de vista da técnica. Mas que a instituição tem deixado a desejar 

no tocante a formação pedagógica dos professores, e nas discussões de temáticas 

como: BNCC, Novo Ensino Médio, por exemplo.  

Importante sua fala sobre ter autonomia e a necessidade de aprender, de estar 

sempre buscando novos conhecimentos, em meio a realidade dinâmica. 

Consideramos que essas sejam, realmente, características imprescindíveis ao 

profissional da docência.   

Por fim, questionamos qual o perfil do profissional que esse docente procura 

formar (Quadro 37). 
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Quadro 37 – Perfil do profissional que o docente procura formar 
DC1: Um profissional que perceba que o ensino básico e superior estão articulados, que não estão 
em patamares diferentes, pois ambos são importantes. Os cursos de formação de professores 
precisam estar articulados com as mudanças que ocorrem na Educação Básica. 

DC2: O perfil que está posto em nosso Projeto Pedagógico: formar o professor-pesquisador como 
exigência das mudanças processadas nos cursos de licenciaturas. Mais que atender a uma mera 
exigência expressa pelas diretrizes curriculares da formação docente, a mudança do perfil do 
formando configura-se como uma necessidade efetiva que deveria ter acontecido há muito mais 
tempo, pois entendo que se deve formar o professor que saiba também pesquisar e que este possa 
contribuir para uma maior difusão da pesquisa no contexto escolar, estimulando e, por sua vez, 
criando o hábito da pesquisa entre seus alunos, até mesmo como forma de desmistificar que a 
pesquisa não é um atributo da academia e que deve fazer parte cada vez mais da educação básica. 
Nesse sentido, é esse profissional que, conforme minhas possibilidades, me dedico a torná-lo um 
professor-pesquisador crítico, reflexivo, participativo e, uma vez consciente da responsabilidade do  
seu papel como docente e do seu lugar social possa contribuir como um agente engajado no 
processo de transformações sociais, considerando os princípios que norteiam a concepção da 
educação como libertadora.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas com os docentes, 2021. 
 

DC1, foi bem pontual quanto ao perfil do profissional que deseja formar, “Um 

profissional que perceba que o ensino básico e superior estão articulados”.  

DC2, afirma querer formar, 

 

[...] um professor-pesquisador crítico, reflexivo, participativo e, uma vez 
consciente da responsabilidade do seu papel como docente e do seu lugar 
social possa contribuir como um agente engajado no processo de 
transformações sociais, considerando os princípios que norteiam a 
concepção da educação como libertadora”. 

 

O docente atenta para o professor pesquisador que contribua para a difusão da 

pesquisa também do contexto da escola, despertando também em seus alunos o 

interesse pela pesquisa.   

Pontuamos em suas falas aspectos estabelecidos nas DCNs, como a 

articulação entre o ensino superior e o ensino básica, o professor pesquisador, crítico, 

reflexivo, consciente da responsabilidade do seu papel como docente, capaz de 

contribuir como um agente engajado no processo de transformações sociais. Em 

termos gerais os docentes apontam para um curso com formação voltada para o que 

estabelecem as normativas para a licenciatura. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou analisar o perfil da formação docente do curso de 

licenciatura em Geografia da UERN, Campus Central Mossoró. Para tanto, 

empreendemos uma pesquisa documental realizada no PPC do referido curso e ainda 

buscamos ouvir atores envolvidos nesse processo, por meio da realização de 

entrevistas com egressos e docentes formadores. 

Baseamo-nos em documentos que regem o processo de formação do docente 

para a atuação na Educação Básica, bem como sua prática nessa etapa da 

escolarização para pautarmos nossa análise discursiva. Ainda, buscamos 

fundamentar a interpretação dos dados alcançados, por meio da relação com estudos 

de pesquisadores especialistas da temática aqui pautada. 

A investigação realizada no PPC, revelou que o curso atende as DCNs no que 

se refere a distribuição dos componentes curriculares na sua matriz curricular, ao 

associar componentes específicos, de formação pedagógica e práticas de ensino no 

decorrer de todo processo formativo. Embora se destaquem os componentes de 

caráter específico da ciência, tanto na matriz comum e principalmente na oferta de 

componentes optativos, estes que não contemplam temas da educação modo geral, 

do ensino da ciência geográfica e nem da Educação Básica. 

No tocante a análise das ementas dos componentes curriculares, constatamos 

que estas são predominantemente voltadas para temáticas específicas da Geografia, 

sem as devidas associações didático-metodológica e pedagógica dos conteúdos para 

a sua utilização na Educação Básica. E ainda que os componentes voltados para a 

educação e práticas de ensino não dialogam com as temáticas da geografia.  

As entrevistas com os egressos do curso que já atuam na Educação Básica, 

levou-nos a concluir que o curso tem um bom potencial em oportunizar aos discentes 

participações em programas de iniciação à docência e em projetos de pesquisa. 

Também no que se refere a uma formação sólida quanto as temáticas específicas da 

Geografia. Os egressos reconhecem a contribuição dos componentes curriculares e 

dos professores para sua formação teórica, porém sentem falta da articulação com o 

campo do ensino.  

Confirmam, portanto, o que já havíamos identificado ao examinarmos as 

ementas, ou seja, a falta de diálogo entre os conteúdos e suas práticas de ensino e 

aplicabilidade na educação básica. Os egressos propuseram entre as medidas para 
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minimizar dificuldades encontradas nas suas práticas, a aproximação dos conteúdos 

trabalhados na academia com os da escola básica, e componentes que lhes 

possibilitassem a instrumentalização, e a transposição didática desses conteúdos.  

Também revelam a necessidade de incorporação no curso de temáticas 

inerentes ao trabalho docente na escola básica, como os relacionados a avaliação, 

currículo, gênero, inclusão, necessidades especiais, diversidade, dentre outras. O que 

pode vir a constituir-se um desafio para o futuro docente, principalmente em seus 

primeiros anos de atuação.  

Em meio aos fatos apresentados podemos inferir que o curso tem valorizado 

mais a formação teórica em detrimento da formação didático-pedagógica, e do 

trabalho com temas que propiciem uma formação mais ampla e integral do profissional  

para o ensino e atuação na Educação Básica, não que não seja importante essa 

formação teórica, pelo contrário, ela é imprescindível, porém sozinha, não atende do 

ponto de vista da normativa para a formação docente e da necessidade do profissional 

que se propõe a formar, pois a articulação entre teoria e prática de ensino deve ocorrer 

no interior de todos os componentes curriculares do curso, ser valorizado e respeitado 

por todos os docentes formadores. 

O que nos leva a concluir a necessidade de algumas adequações no currículo, 

quanto a inclusão de novos componentes e de bibliografias, nos que já integram a 

base curricular, que contemplem as necessidades para a docência da Geografia na 

Educação Básica. O que implica também na mudança de postura adotada por alguns 

docentes do curso que não promovam a integração dessas temáticas no interior dos 

seus componentes curriculares, no intuito de torná-lo mais condizente com a proposta 

de formação de profissionais para a atuação na escola básica. 

E a pesquisa com os docentes formadores aponta dados positivos nesse 

proposito, na medida que estes afirmam a preocupação em promoverem esta 

articulação entre a academia e a educação básica, seja nas pesquisas que 

desenvolvem, ou na elaboração dos programas dos componentes curriculares.  

Consideramos que as lacunas quanto ao distanciamento dos componentes 

específicos e os demais podem ser superados com a busca da aproximação dos 

estudos e das pesquisas dos professores formadores com a realidade da escola 

básica, a própria instituição formadora poderia fomentar a realização de pesquisas 

que aproximem à realidade escolar, ainda incentivar e promover essa aproximação 

com formação continuada desses docentes, oferecendo cursos específicos para a 
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formação de professores, visto que como apontam as pesquisas alguns cursos 

possuem corpo docente composto por profissionais oriundos do bacharelado e que 

não tiveram uma formação pedagógica.  

E mesmo os docentes oriundos da licenciatura podem ter vivenciado uma 

formação com características predominantemente de bacharelado. Ainda também em 

meio as constantes modificações pelas quais passam o sistema de ensino. O que 

requer o conhecimento e atualização por parte desses profissionais para que possam 

atuar de modo a atender as novas demandas que surgem. 

Os docentes formadores aqui investigados até relatam que a instituição 

formadora não tem atendido a contento a necessidade de formação continuada 

desses profissionais no que se refere as temáticas de formação docente e educação 

básica.  

Diante a análise realizada podemos concluir que os documentos e o 

depoimento dos egressos apontam para um curso de formação docente com perfil 

mais voltado para o bacharelado. Reforça nossa tese a investigação aos trabalhos de 

conclusão de curso, na qual constatamos a predominância dos estudos de temas 

específicos, sem sua articulação prática para o ensino da Geografia na Educação 

Básica.  

A fala dos egressos revelam que estes tem a percepção de que tiveram uma 

formação de perfil bacharelesco, mas que estes também assumem a responsabilidade 

pelo seu desenvolvimento profissional, ao buscarem estarem aprimorando seus 

conhecimentos e sua prática sobre o ensino de seu componente curricular e também 

de temáticas relevantes para sua atuação na escola básica. 

Essa é uma característica também expressa na fala dos docentes formadores, 

que afirmam estarem sempre buscando se atualizarem sobre as mudanças no campo 

da formação docente e do ensino em geografia, de forma autônoma. Bem como 

engajados na pesquisa articulada com a Educação Básica, visando à formação 

integral do licenciando.   

Os cursos de formação não são estáticos até mesmo pela necessidade de 

reformulações que as normativas estabelecem para o funcionamento dos mesmos, 

no momento em que desenvolvemos essa pesquisa, o curso aqui em análise já está 

buscando adequar seu currículo as exigências das novas diretrizes para a formação 

de professores da educação básica baseada nas habilidades e competências 
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preconizadas pela nova BNCC, o que demanda a realização de futuras pesquisas 

nesse campo. 

Por isso, com este trabalho não esperamos apresentar respostas, nem 

fórmulas prontas para guiar o processo de formação docente, até porque para isso já 

existem normativas específicas capazes de dar organicidade a esse processo, nosso 

intuito aqui é buscar compreender a realidade do curso em meio a essas normativas 

e despertar novas reflexões sobre a efetivação desses documentos norteadores no 

curso, bem como sobre a promoção de uma formação integral do docente do curso 

para a prática na Educação Básica.  
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APÊNDICE A – Entrevista com egressos da licenciatura em Geografia da 

UERN, Campus Central Mossoró 

1.  Ano de colação de grau ou formatura: 

2. Você julga que houve relação entre os conteúdos específicos da geografia e a 

prática de ensino, na sua formação? 

3. O que foi melhor trabalhado no seu curso de graduação?  

(  ) Conhecimento específico da área. 

(  ) Processo de ensino e prática docente. 

(  ) Os dois, articulados 

(  ) Nenhum dos dois. 

     (  ) Outros: 

4. Durante a graduação participou de algum programa de iniciação à docência, 

como Pibid, Resped, monitoria?  

   (  ) Sim   

   (  ) Não 

5.1 Em caso afirmativo, Quais? 

5.2 Como essas experiências contribuíram para sua formação docente? 

5. Durante a graduação participou de algum projeto de pesquisa e/ou de 

extensão? 

(  ) Sim   

(  ) Não 

5.1 Em caso afirmativo, como essas experiências contribuíram para sua formação 

docente? 

5.2 Em caso negativo, por que não participou?  

6. O seu curso de graduação promoveu a articulação entre pesquisa, ensino e 

extensão ao desenvolver os componentes curriculares? Explique: 

7. Considerando o que estabelecem as Diretrizes Curriculares para a formação 

docente para a Educação Básica, quais destes temas foram abordados no seu 

curso?  

(  ) Gênero; 

(  ) Questões étnico-raciais; 

(  ) Educação especial; 

(  ) Inclusão; 
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(  ) Outras: 

7.1 como esses temas contribuíram para sua formação docente? 

8. Dentre os conteúdos, quais foram trabalhados no seu curso de formação? 

(  ) Avaliação; 

(  ) Currículo (LDB, DCNs, PCNs); 

(  ) Gestão educacional; 

(  ) Escolha de Livro didático; 

8.1 Como esses temas contribuíram para sua formação docente?  

9. Seu processo formativo privilegiou o domínio dos conteúdos específicos e sua 

abordagem teórico-metodológicas de ensino? Cite exemplos práticos. 

10. Quantos anos você tem de docência de ensino em Geografia? 

11. Quais as principais dificuldades identificadas nos primeiros anos de exercício 

da docência? 

11.1 Como buscou superá-las? 

12. Como essas dificuldades poderiam ter sido sanadas ou minimizadas por 

ocasião do seu processo formativo? 

13.  O que você modificaria no currículo do seu curso de graduação em face ao 

ensino na Educação Básica? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



129 

 

 

APÊNDICE B – Entrevista com docentes da licenciatura em Geografia da UERN, 
Campus Central Mossoró 

1. Qual sua área de formação? 

2. Teve experiência de ensino na Educação Básica? Por quanto tempo? 

3. Busca inteirar-se e basear-se no que estabelecem as Diretrizes Curriculares 

Nacionais que regem a Educação Básica e as Diretrizes Curriculares para a 

formação docente para elaboração de seu componente curricular no Curso de 

formação, visto que o objetivo do curso no qual leciona é preparar o professor 

para a Educação Básica? 

4. Em sua prática, costuma pesquisar sobre ensino de geografia, ou quando da 

realização de pesquisas de temáticas específicas, procura fazer a associação 

da mesma ao ensino de Geografia e sua articulação para Educação Básica?  

5. De qual forma procura articular teoria e prática nas disciplinas ministradas? 

6. Você já participou, pela UERN, de cursos para o trabalho com formação de 

professores para a Educação Básica, visto que uma parte dos docentes da 

Instituição são profissionais com formação em áreas específicas, e alguns não 

possuem formação pedagógica? 

7. Desenvolve sua disciplina ou pesquisas de modo a levar em consideração o 

processo de ensino e de aprendizagem dos conteúdos escolares da Geografia 

para a educação básica? 

8. Qual perfil do profissional que procura formar? 

 
 


