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RESUMO 

 

Esta pesquisa analisa o papel da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí 
na formação dos licenciados em Geografia que estão em processo de finalização 
de curso (2018) e os que já estão inseridos na rotina escolar exercendo a 
docência na rede pública e particular do estado de Goiás, com formação na 
Regional entre 2008 e 2018. Como referencial teórico foram utilizados autores 
como Nóvoa (1995), Kaercher (1999), Callai (2013), Cavalcanti (2017), entre 
outros que discutem formação de professores e formação de professores em 
Geografia. O objetivo geral direcionador da pesquisa. É analisar como os 
licenciandos e licenciados em Geografia percebem a sua formação e articulação 
com a prática docente. No primeiro capítulo foi levantado um histórico sobre a 
formação de professores no Brasil com o recorte para formação de professores 
em Geografia. Onde foram levantados aspectos que fazem parte da construção 
da identidade docente nos cursos de licenciatura de forma geral, buscando assim 
compreender quais aspectos principais os autores trazem para a formação 
dessa identidade docente. A análise das Resoluções CEPEC Nº 730/2005 e 
CEPEC Nº 1424/2016 foram a próxima etapa realizada, respondendo assim ao 
objetivo específico de conhecer a concepção de formação docente que emerge 
da resolução CEPEC 730/2005 do curso de licenciatura em Geografia da UFG – 
Regional Jataí a partir dos fundamentos teóricos que o mesmo apresenta do 
lugar da teoria e da prática nessa formação. Nesse sentido, realizou-se a análise 
a respeito da formação docente ofertada pela instituição de ensino através dos 
conteúdos disponibilizados ao longo do período em que os discentes do curso 
frequentam a instituição, além dos apontamentos a respeito da transição que o 
curso de Geografia está passando a partir da implementação da resolução 
CEPEC Nº 1424/2016. A última seção deste trabalho foi desenvolvida a partir 
dos sujeitos da pesquisa por meio de entrevistas  junto ao público alvo, no 
sentido de avaliar como os professores compreendem/interpretam os 
encaminhamentos curriculares/operacionais do curso que visam à promoção da 
articulação teoria e prática e contribuir para uma reflexão sobre a formação 
docente em Geografia. Nesta etapa foi possível fazer uma associação com as 
questões levantadas a respeito da resolução CEPEC Nº 730/2005 que 
normatizou a formação de todos os entrevistados. Conclui-se que a formação 
inicial é de suma importância para a construção da identidade docente e de sua 
prática ao longo da carreira dos professores, mas que o processo de 
aprendizado é constante e que a base disponibilizada na universidade é só a 
primeira etapa na qual o licenciado em Geografia terá acesso ao longo da sua 
carreira, sendo necessário assim a busca por formação continuada. O acesso 
aos novos conhecimentos deve ser estimulado, no entanto, a formação inicial e 
a universidade têm importância na construção deste profissional licenciado e 
precisa ser preservada.   
Palavras chave: Formação de professores; Geografia; Professores de 
Geografia 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

This research analyzes the role of the Federal University of Goiás - Jataí Regional 
in the formation of graduates in Geography that are in the process of finishing 
their course (2018) and those who are already inserted in the school routine 
exercising teaching in the public and private network of the state of. Goiás, with 
training in the Regional between 2008 and 2018. As theoretical framework were 
used authors such as Nóvoa (1995), Kaercher (1999), Callai (2013), Cavalcanti 
(2017), among others who discuss teacher training and teacher training in 
Geography. The overall goal driving research. It is to analyze how 
undergraduates and graduates in Geography perceive their formation and 
articulation with the teaching practice. In the first chapter a history about the 
formation of teachers in Brazil was raised with the clipping for teacher formation 
in Geography. Where were raised aspects that are part of the construction of the 
teaching identity in the undergraduate courses in general, seeking to understand 
which main aspects the authors bring to the formation of this teaching identity. 
The analysis of CEPEC Resolutions No. 730/2005 and CEPEC No. 1424/2016 
were the next step, thus responding to the specific objective of knowing the 
conception of teacher education that emerges from CEPEC Resolution 730/2005 
of the Geography Degree Course of UFG - Regional Jataí from the theoretical 
foundations that it presents the place of theory and practice in this formation. In 
this sense, an analysis was carried out about the teacher education offered by 
the educational institution through the contents made available during the period 
in which the students attend the institution, as well as notes about the transition 
that the Geography course is undergoing. from the implementation of CEPEC 
Resolution No. 1424/2016. The last section of this paper was developed from the 
research subjects through interviews with the target audience, in order to 
evaluate how teachers understand / interpret the course curriculum / operational 
guidelines that aim to promote theory and practice articulation and contribute for 
a reflection on teacher education in geography. At this stage it was possible to 
make an association with the questions raised regarding the CEPEC Resolution 
No. 730/2005 that standardized the formation of all respondents. It is concluded 
that initial education is of paramount importance for the construction of the 
teaching identity and its practice throughout the career of teachers, but that the 
learning process is constant and that the base available at the university is only 
the first stage in which The graduate in Geography will have access throughout 
his career, so the search for continuing education is necessary. Access to new 
knowledge should be encouraged, however, initial training and university are 
important in building this licensed professional and need to be preserved. 

 

Key Words: Teacher formation; Geography; Geography teachers.  
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo sobre formação de professores tem ganhado espaço de 

discussão no meio acadêmico ao longo das últimas décadas, fortalecendo a 

relevância em desenvolver estudos sobre a temática, por surgir a necessidade 

de ocorrer uma construção sólida durante a graduação desses profissionais para 

sua futura atuação docente. Dessa maneira os licenciandos em Geografia 

passam por todo um processo teórico-pedagógico, além dos estágios 

supervisionados para atuar na área, mesmo com este aparato ao longo de no 

mínimo 8 semestres de formação, ao fim do curso de licenciatura, expõem de 

maneira informal as dificuldades em atuar na sala de aula. 

Além das demandas que surgem a partir dos licenciandos, outra questão 

é como os licenciados que passaram pelo curso de graduação em Geografia 

percebem sua formação e prática docente e a influência que a base ofertada na 

universidade tem em relação com o seu dia-a-dia em sala de aula. A 

universidade está contemplando as demandas que são exigidas aos professores 

de Geografia? Estas questões levantadas são elaboradas a partir do 

levantamento de dados sobre o tema. 

A partir da problemática de como formar professores, surgiu o objetivo 

geral direcionador da pesquisa. Que é analisar como os licenciandos e 

licenciados em geografia percebem a sua formação e articulação com a prática 

docente. Os objetivos específicos são conhecer a concepção de formação 

docente que emerge da resolução CEPEC 730/2005 do curso de Licenciatura 

em Geografia da UFG – Regional Jataí a partir dos fundamentos teóricos que o 

mesmo apresenta do lugar da teoria e da prática nessa formação, desta maneira 

identificar a formação do conceito sobre teoria e prática dos professores de 

geografia formados entre 2008 até 2018 que estão atuando nas redes de ensino. 

Avaliar como os professores compreendem/interpretam os encaminhamentos 

curriculares/operacionais do curso que visam à promoção da articulação teoria 

e prática; contribuir para uma reflexão sobre a formação docente em geografia. 

Para a construção do trabalho foram utilizados como referenciais teóricos 

pesquisadores que contemplam a temática de formação de professores e 
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formação de professores em Geografia, destaco aqui, Bueno (2013), Callai 

(2013), Cavalcanti (2013, 2017), Moreira(2002), Libâneo (2002), Nóvoa (1995) 

entre outros que discutem formação docente, educação, ensino-aprendizagem, 

ensino de Geografia, entre outros temas referentes que contemplaram está 

pesquisa.   

A metodologia desta pesquisa foi desenvolvida a partir das entrevistas 

realizadas com docentes formados em Geografia na Universidade Federal de 

Goiás – Regional Jataí entre os anos de 2008 até 2018 que estavam atuando 

nas redes pública e privada de ensino como professores de Geografia, o 

recolhimento dos dados foi entre o período de agosto de 2018 até novembro de 

2018. A partir deste recorte houve desafios apresentados como por exemplo, 

alguns professores não se enquadrarem na pesquisa por não estarem atuando 

na disciplina de Geografia, impossibilitando o acesso a estes propensos 

candidatos. Da mesma forma que alguns profissionais expuseram dificuldades 

em participar da pesquisa devido a carga horária extensa, alegando assim 

incompatibilidade de agenda. Ao todo foram 16 professores entrevistados 

(formados entre o 2008 até 2018) e 8 discentes (cursando o 8º período) em 

processo de finalização do curso de Geografia. 

A partir dos resultados obtidos com a presente pesquisa, foi possível 

conhecer como os licenciandos e licenciados em Geografia percebem a sua 

formação e articulação com a prática docente, o papel da universidade na 

formação destes profissionais e como o curso de Geografia da Regional Jataí 

lida com as demandas que a escola exige do professor. 
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1. SER PROFESSOR: A FORMAÇÃO INICIAL PARA A DOCÊNCIA. 

Pesquisar sobre formação de professores não é uma temática recente, 

sendo estudada há décadas. No Brasil estudar o “professorado” é também 

articular como ocorreram os avanços no que denominamos de identidade 

docente e como é concebida a sua construção, atentando-se as demandas que 

a sociedade exige dessa profissão. Houve um crescimento das pesquisas na 

área a partir das últimas décadas do século XX, que coincide com o fim da 

ditadura militar no país e a retomada dos cursos de Filosofia, Sociologia e a 

reintrodução das disciplinas de Geografia e História na grade curricular escolar.  

Martins (2014) refaz o histórico sobre como o período em que houve a 

ditadura militar que modificou a forma como os professores de história e 

Geografia atuavam em sala de aula, fazendo com que estas disciplinas fossem 

assimiladas como uma disciplina denominada de Estudos Sociais ganhando 

assim a condição de disciplina escolar. 

 
[...] a reforma educacional reorganizou o conhecimento escolar, 
criando o ensino por áreas, e a proposta de ensinar os Estudos 
Sociais como a matéria prioritária para o ensino de história e 
geografia, de forma interdisciplinar, também ganhou fôlego 
nessa época, e em 1971, na reforma curricular, se efetiva seu 
ensino, que foi sistematizado por meio de currículos regionais. 
(MARTINS, 2014, p.44) 

 
Segundo Martins (2014) o que foi denominado como “Estudos Sociais” é 

anterior ao período da ditadura militar brasileira sendo baseado em um modelo 

de ensino estrangeiro. Os estudos sociais tinham como função explicar pontos 

referentes a História, Geografia porém de uma forma que descaracterizava a 

disciplina como parte de uma ciência. A disciplina de Estudos Sociais de longe 

apresentava o embasamento teórico proposto pela ciência Geografia ou pela 

História. 

 
O conteúdo escolar, Estudos Sociais, é bem anterior ao período 
da ditadura civil/militar. Os primeiros debates com relação a esta 
área de ensino datam da década de 1930, momento em que o 
modelo de ensino estadunidense chega ao Brasil, e é 
apresentado a partir de uma possível aplicabilidade. Ao ser 
implantado na realidade educacional brasileira, a partir de 
algumas escolas, o conteúdo escolar não foi integralmente 
baseado no modelo apresentado, sendo esse adaptado à 
realidade social brasileira (MARTINS, 2014, p.4) 
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A disciplina de Geografia passou por mudanças durante a ditadura militar 

no Brasil, um período no qual disciplinas do espectro da ciência humana eram 

vistas pelos militares como uma ameaça a ordem do regime, fazendo questionar 

o que estava sendo posto a sociedade naquele período, porém, as mudanças na 

disciplina de Geografia já tinham acontecido anteriormente em 1961 e durante a 

década de 30 e 40.  

As pesquisas referentes ao ensino continuaram a ser desenvolvidas 

durante o período militar. Mesmo que houvesse um contexto diferente na 

elaboração destas pesquisas, e que o ambiente escolar fosse controlado pelo  

regime militar. Fazendo com que os professores fossem questionados a respeito 

de suas práticas docentes e conteúdo que os alunos teriam acesso. No final do 

regime as pesquisas passam por um período de renovação e de novas 

perspectivas a respeito das práticas de ensino. Segundo Martins (2015) 

 
Os anos finais da década de 1970 foram importantes para o 
ensino porque, com o vislumbrar de transformações políticas 
para um futuro próximo, foi perceptível que seria importante 
debater o ensino produzido até então, e também discutir qual o 
ensino que se queria para o futuro (MARTINS, 2015, p.2) 
 
 

A LDB lei Nº 5.692/71 é a segunda versão da lei, a anterior que é de 1961. 

Esta foi aprovada durante o regime militar, com uma das suas reformas 

baseadas na mudança da formação do 1º e 2º graus, trazendo aspectos 

profissionalizantes ao ensino, em médio e curto prazos em todas as escolas 

públicas do país. O ensino médio com viés profissionalizante fazia com que os 

alunos além de aprender as disciplinas referentes ao currículo base, teriam 

formações complementares ou associadas com a do ensino médio. Possuindo 

assim ao finalizar o ensino médio um diploma técnico de contabilidade, 

magistério, entre outras profissões. Segundo Magalhães (2006) tinha uma base 

herdada da década de 30. 

 

A LDB reforçava a tradição herdada dos anos 1930, de 
centralização das tomadas de decisão sobre a escola. Atribuía 
aos Conselhos Federal e Estadual de Educação as definições 
do núcleo comum de conteúdos e da parte diversificada do 
ensino, respectivamente. Em tese, o planejamento era feito fora 
da escola, por órgãos de governo criados para tal fim. Isto 
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provocou a resistência dos professores às propostas 
curriculares, quase sempre vistas como “pacotes” externos, 
distantes da realidade escolar (MAGALHÃES, 2006, p.50) 

 
Segundo Pimenta e Almeida (2005), a partir da década de 80 houve um 

gradativo crescimento das publicações sobre formação de professores no Brasil, 

essas pesquisas são realizadas por pesquisadores das instituições formadoras, 

discentes dos cursos de formação e pós-graduações. As pesquisas deste 

período retratam o reflexo no qual a sociedade daquele período tinha a respeito 

do que a educação pode proporcionar a todos. Os pesquisadores discutiam os 

dados sobre o papel do ensino na construção da cidadania, ética, questões 

sociais que envolvem a todos. Além de questionar os conteúdos que foram 

inseridos na escola durante o período militar e como o acesso ou falta de acesso 

de determinados temas prejudicou a formação na escola. 

 Durante a década de 1990 ocorre a ênfase de pesquisas sobre o 

processo de formação inicial de professores. Temos Nóvoa (1995), Kaercher 

(1999), que discutem sobre como o estudo sobre formação de professores é 

necessário para compreender algumas demandas que os discentes dos cursos 

de formação de professores possuem.  A preocupação a respeito de como os 

cursos de formam estes discentes esteve em pauta nas pesquisas acadêmicas, 

realizando o levantamento de dados a respeito do tema proposto junto aos 

cursos de formação e formação continuada realizados nas instituições públicas 

e privadas. Conforme André et.al (2009) 

 
Em linhas gerais, o exame das dissertações e teses produzidas 
na década de 1990 sobre formação de professores revela que a 
maioria dos estudos se concentra na formação inicial, 
procurando avaliar os cursos que formam os docentes. O curso 
Normal é o mais estudado. O curso de licenciatura também é 
alvo de muitas pesquisas, enquanto o curso de pedagogia é 
pouco investigado. Os conteúdos emergentes nos estudos sobre 
a formação inicial são os temas transversais, como a educação 
ambiental, educação e saúde, e drogas (ANDRÉ et al, 303 p , 
1999) 

 

Segundo Pereira e Ferreira (2014) durante a década de 90 houve 

reformas educacionais significativas que contribuíram com a mudança do 

cenário da educação nacional. Neste período alguns avanços foram 

apresentados como a reorganização da escola para o ensino das diferenças, a 
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retomada das disciplinas História, Geografia, Sociologia, Filosofia. Este período 

foi marcado não só por mudanças internas, mas por transformações mundiais já 

que além do término da ditadura do Brasil, houve a queda de vários regimes 

ditatoriais, formação de novos países, além das mudanças geopolíticas 

europeias.  

 
As mudanças político-educacionais vivenciadas no Brasil a partir 
de 1990 relacionada à reforma curricular tiveram como destaque 
a produção de documentos curriculares que servissem de 
balizamento para as reformas em andamento, os PCN. Os 
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio constituem 
um documento norteador do planejamento do ensino das várias 
disciplinas nas escolas. A Geografia encontra-se inserida na 
quarta parte do documento, especificamente em “Ciências 
Humanas e suas Tecnologias”. (PEREIRA;FERREIRA, 2014, 
p.9) 

 

Magalhães (2006) complementa que a partir de 1990 a União passa a 

adotar medidas para tornar-se responsável por todos os currículos 

desenvolvidos até então e readequá-los. Essa readequação ocorreu de forma 

gradativa, e mesmo que o currículo tenha sido readequado em alguns pontos do 

país os professores demoraram mais a conseguirem as atualizações 

necessárias para que as práticas de ensino correspondessem as questões 

atuais. 

 
Em meados da década de 1990, este movimento de 
reformulação curricular trilhou um novo rumo. Pela primeira vez 
após a ditadura, a União tomou para si a responsabilidade de 
rever os currículos existentes, estabelecendo parâmetros 
básicos. As propostas então desenvolvidas sofreram inúmeras 
críticas, sendo algumas rejeitadas pelos docentes, como foi o 
caso dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o 
Ensino Médio (MAGALHÃES, 2006. p.57) 
 

 
Temos como citado anteriormente, a retomada do curso de Geografia na 

grade curricular do ensino básico, sendo assim “separada” da História, 

ocasionando a dissolução do que foi denominado neste período de “Estudos 

sociais”, o reaprender sobre as demandas nas quais a Geografia escolar supre 

ao falar sobre ensino fundamental e médio. Quais elementos devem estar 

contidos na formação destes professores para conseguir suprir as demandas 

que é esperado de sua atividade. 



17 

 

 

Segundo Guimarães (2005), os estudos sobre formação de professores 

foram impulsionados a partir da reflexão e necessidade de reavaliar a formação 

docente pós ditadura militar, onde surgiu a demanda de constituir uma prática 

docente estruturada na construção da cidadania dos alunos na escola. Mas 

também compreender como a atuação docente e sua formação devem ser 

atualizadas na perspectiva de conseguir acompanhar mudanças, que ocorrem 

rapidamente fora da escola e que são absorvidas pela instituição. 

 

1.1 Pensar sobre a formação docente: O que é esperado do curso de 

formação de professores? 

 

Sobre a formação docente Callai (2013, p.75) menciona que “A pesquisa 

sobre formação de professores de Geografia tem avançado, tanto em número 

quanto em qualidade nos últimos anos.” Os autores discutem o papel da escola, 

a formação de professores e as novas temáticas que são inseridas nos cursos 

de formação inicial em Geografia. E como esta formação reflete na identidade 

docente e na atuação em sala de aula. 

Os cursos de formação de professores necessitam frequentemente 

reavaliar sua formação inicial e como as disciplinas são desenvolvidas na 

licenciatura, e a partir dessa avaliação espera-se que ocorra uma readequação 

as demandas que surgem com a evolução dos cursos, seja aspectos culturais, 

sociais, reflexo da integração de novas leis, como LDB nº 9,394/96 que discute 

e regulariza as questões envolvendo o ensino básico e após isso no início do 

século seguinte  a lei  nº 10.638/03 que alterou  a lei nº 9.394/96 para incluir o 

estudo de África no ensino básico, como também a lei nº 10.436/02 que 

regulariza o ensino de libras nos cursos de licenciatura. Todos estes aspectos 

contribuem com o aumento das pesquisas sobre formação de professores em 

Geografia. 

A lei nº 10.638/03 não foi implementada imediatamente no ensino 

fundamental e médio, como todo o processo burocrático para a modificação do 

currículo escolar, houve um hiato para essa readequação curricular, na qual 

houve o período da modificação dos livros didáticos onde foi inserido ou 
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readequado os conteúdos retratados, a alteração das matrizes curriculares dos 

cursos de licenciatura para que possibilitassem a realização da disciplina 

referente aos estudos étnico-raciais.  

Pensar sobre como a formação docente reflete na prática docente é uma 

tentativa de compreender como estes profissionais estão ou foram inseridos na 

carreira docente. E se sua práxis tem base na sua formação inicial ou continuada 

a partir da sua vivência no cotidiano em sala de aula. 

A concepção de práxis adotada neste trabalho é “para designar a 

atividade que produz historicamente a unidade entre o homem e o mundo, entre 

a matéria e o espírito, entre a teoria e a prática, entre o sujeito e o objeto. (PIO, 

CARVALHO e MENDES, 2014, p.2)” O papel desta práxis na construção da 

identidade do profissional do ensino e como os cursos de formação de 

professores desenvolvem as temáticas que discutem sobre está práxis. 

 
Nenhum investimento econômico e social será mais significativo 
do que o utilizado na formação do educador. Esta é a concepção 
da metodologia da práxis pedagógica. A medida que o educador 
educa, ele se educa a si mesmo; e. por sero sujeito de sua 
formação, passa a ter condições de desenvolver uma práxis 
pedagógica. (BENINCÁ, 2002, p.187) 

 

A respeito de como se caracteriza os estudos sobre identidade docente 

temos autores que trabalham com as possíveis características que os cursos de 

formação de professores devem apresentar, baseando-se no perfil dos sujeitos 

que procuram os cursos de licenciatura, além de outras especificidades, como 

por exemplo, familiaridade com a disciplina durante os anos iniciais, e se isto 

influênciou na escolha da licenciatura, dificuldades em permanecer em cursos 

diurnos, etc. 

 
Duas grandes abordagens caracterizam os estudos sobre 
identidade dos professores: a cultural, na qual são enfatizados 
os significados atribuídos pelos sujeitos, às escolhas e as formas 
de diferenciação, e a político-institucional, que privilegia as 
formas oficiais de gestão da identidade dos professores, pondo 
em destaque o papel histórico do Estado como produtor de 
identidades dos professores. (PARDAL et al, 2011, p.420) 

 

No Brasil segundo Rosa (2006) a discussão tem sido entre a distância da 

formação acadêmica e a realidade em sala de aula. Complementa que a maneira 
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de compreender a relação entre teoria e prática resulta em diferentes 

concepções na formação de professores. Os cursos de licenciatura diferem entre 

si por diversos motivos, como a formação do profissional que ministrará a 

disciplina, a ementa do curso, os recursos disponíveis, as leituras atribuídas aos 

discentes.  

Desta forma, discutir a licenciatura e a formação destes profissionais 

envolve muitos fatores. Desta forma a avaliação da formação de determinada 

universidade deve ser realizada a partir daquela universidade já que mesmo em 

universidades com vários campis ou regionais, que possuam a mesma grade 

curricular, a formação pode ser distinta. 

Os discentes ao longo da graduação na maioria dos cursos de licenciatura 

recebem através das disciplinas específicas da licenciatura as teorias do ensino 

de Geografia, além de haver o contato com o estágio supervisionado, obrigatório 

desde 2008 pela lei federal de estagio Nº 11788 de 25 de setembro de 2008, 

separado em quatro semestres. Neste período o discente tem acesso à rotina 

escolar, passando da teoria para a observação e em seguida a prática com a 

regência. Porém, este período é diferente do que um professor regular realiza, 

com uma rotina de trabalho voltada diretamente para a escola e não para a 

obtenção de um grau acadêmico, já que em teoria o mesmo já passou por esse 

período, teoria devido ao fato de haver discentes que já estão inseridos na rotina 

regular da escola, que já são professores da rede pública, ou particular e que 

tem que cumprir com a obrigatoriedade do estágio. 

O contato que o discente tem com o estágio supervisionado 

aparentemente parece ser suficiente, se for visto a carga horária de cada estágio, 

sendo o estágio I (64hrs), estágio II (96hrs), estágio III (156hrs), estágio IIV 

(64hrs). Porém, devido a adequação dessa carga horária para a rotina escolar, 

onde outros fatores podem influenciar na forma como o discente realiza essa 

carga horária na escola, como por exemplo, jogos escolares, datas 

comemorativas, entre outros. O discente não tem o tempo suficiente para 

amadurecer os conhecimentos teóricos que foram vistos ao longo de sua 

graduação. O estágio supervisionado deveria ser um ambiente no qual o 

discente desenvolveria a segurança em atuar em sala de aula, mas ocorrem 

tantos obstáculos no cumprimento dessa carga horária que em alguns casos isso 

não acontece.  
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Definir o que seria a formação de professores é importante para que assim 

os atributos referentes a profissão sejam construídos e alcançados ao longo do 

período no qual o discente está na universidade. Mas que não se limita apenas 

a formação inicial, sendo construído em outros momentos da atuação docente. 

Marques (2012) define a formação de professores como,  

 
Conjunto de atividades sistemáticas e organizadas mediante um 
currículo no qual estão envolvidos os professores em formação 
ou em exercício da profissão que, por meio de práticas sociais e 
experiências de aprendizagem, partilham e constroem 
significados acerca da profissão, produzem conhecimentos e 
ressignificam os que já possuem, possibilitando a preparação 
para intervenção profissional. (MARQUES, 2012, p. 3-4) 
 

Para o autor considera-se uma formação de qualidade, 

aquela que favorece ao futuro professor uma fundamentação 
teórica consistente, articulada a práticas sociais que 

possibilitam experiências docentes, de modo que este possa se 
apropriar, criar e recriar modos de tornar possível a realização 
da práxis educativa. (MARQUES, 2012, p.2) 

 

A construção da identidade profissional do professor se consolida com o 

exercício da profissão, sendo a sala de aula o local no qual os conteúdos vistos 

ao longo da formação acadêmica são colocados em pratica. Mas isto é um 

processo individual, onde as falhas na formação superior poderão ser 

descobertas e supridas através de cursos de formação continuada, ou própria 

pesquisa daquele profissional. 

 
Contraditoriamente, por um lado, o professor desenvolve uma 
atividade profissional reivindicada como sendo cada vez mais 
necessária em face dos desafios e da complexidade da 
realidade contemporânea, por outro, constata-se amplamente 
que seu prestígio e seu reconhecimento profissionais, se não 
declinam, pelo menos não correspondem à afirmação de 
destaque que se diz atribuir (GUIMARÃES, 2005, p.18). 

 

A carreira docente é de constante aprendizado, onde o profissional 

enfrenta os desafios da sala de aula, das demandas nos quais são cobrados, as 

mudanças que ocorrem nos currículos escolares, além de uma constante 

necessidade de formação continuada, já que os perfis dos alunos mudam 

conforme as novas gerações. Ao mesmo tempo em que ocorre a luta pela 

valorização profissional da carreira docente, propiciando assim que novos 
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profissionais se formem, já que devido à desvalorização profissional ocorreu uma 

diminuição na procura dos cursos de licenciatura. 

O professor ao lecionar tem que estar disposto ao aprendizado constante, 

de maneira franca sobre as novidades nas quais aquele profissional terá contato. 

Para Sacristán (1995) sobre a atuação docente e os resultados que essa atuação 

docente traz para a escola, há uma delegação de tarefas para o profissional e 

estes não conseguem realizar com qualidade todos os pontos necessários, 

sendo assim, sobrecarregados de funções que vão além da sua prática docente.  

Para Sacristán (1995) os professores iniciantes começam os desafios na 

escola ao enfrentarem questões que não foram discutidas ou foram atenuadas 

durante sua formação. O que indica que as dificuldades relatadas pelos 

professores é discutida academicamente há algumas décadas.  

Para o referido autor, 

 
O professor novato sente-se desarmado e desajustado ao 
constatar que a prática real do ensino não corresponde aos 
esquemas ideais em que obteve a sua formação. Sobretudo 
tendo em conta que os professores mais experientes, valendo-
se da sua antiguidade, os irão obsequiar com os piores grupos, 
os piores horários, os piores alunos e as piores condições de 
trabalho (SACRISTÁN, 1995, p.109). 

 

Guimarães (2005) complementa que as instituições formadoras assumam 

a responsabilidade de formar os futuros professores com uma base sólida para 

a atuação e demandas que a escola exige, mas também que os profissionais 

que já estão em sala de aula, continuem a ter formação continuada na sua 

respectiva área.  Nesse entendimento o autor afirma que, 

 
[...] é urgente que as instituições que formam o professor se 
deem conta da complexidade da formação e da atuação 
consequentes deste profissional. Além do conhecimento seguro 
da disciplina que ensina, da compreensão e de certa segurança 
para lidar com a mediação do processo ensino-aprendizagem, 
das convicções a serem desenvolvidas (GUIMARÃES, 2005, 
p.18). 

 

Que percebam os avanços nas técnicas de ensino e compreendam as 

novas demandas sociais que são exigidas no ambiente escolar, como exemplo, 

discussão de gênero, racismo, homofobia, etc. E como os conteúdos são vividos 

ou desenvolvidos no dia a dia do aluno. Pensar sobre a formação docente e 
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todos os aspectos que devem contemplar essa formação não é um exercício 

simples e tem como ponto de partida o que já foi discutido e o que está sendo 

inserido nas discussões atuais. Sendo assim, pensar nesta formação é avaliar 

os cursos, as disciplinas, a escola e o próprio profissional. 

 

1.2 Professor mediador de conhecimento ou profissional dotado de 

múltiplas funções? O papel do profissional licenciado. 

 

Cortella (2016) disserta que a família está direcionando a 

responsabilidade da formação da criança exclusivamente para o ambiente 

escolar, causando uma sobre carga nos profissionais que se dedicam neste 

local. Estas demandas são consequência das longas jornadas de trabalho no 

quais os responsáveis estão inseridos, não havendo o cuidado em administrar o 

tempo de aprendizado fora e dentro da escola.  

A respeito da família e do papel de responsabilidade aplicada a escola 

Aleixo (2014) disserta que 

 
A família tem, cada vez mais, delegado à escola o dever 
constitucional de educação de seus filhos, o que provoca uma 
sobrecarga na comunidade escolar como um todo, sobretudo no 
professorado, que trabalha mais diretamente com as crianças 
carentes de valores familiares. (ALEIXO, 2014, p.12) 
 

Delegar esse papel a escola faz com que cada pai de aluno almeje um 

tipo de formação para o aluno, baseando-se no seu próprio senso de direção, 

justiça e moralidade, este pensamento para a escola é prejudicial, já que a escola 

trata os temas como unidades pré estabelecidas e que não tem contato direto 

com demandas individuais. O que pode ser justo para um, aparentemente não é 

para o outro, sendo assim, qual o limite entre escola – família? A omissão da 

família na participação do processo de formação de alunos no ensino básico se 

coloca como mais um dos desafios a serem pensados para adequar o processo 

de formação inicial e continuada dos profissionais da educação. 

A família tem delegado alguns pontos da educação dos alunos para a 

escola, responsabilizando todo o processo de aprendizado para o ambiente 

escolar, ao mesmo tempo que colocam a escola como o único local para isso, 
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esquecendo o convívio em sociedade, além do ambiente familiar e social, o que 

faz com que os profissionais que atuam na educação fiquem sobrecarregados 

exercendo funções que vão além de suas competências. Tornando assim um 

ambiente em que o professor fique exausto.  

A partir das competências pertinentes e exigidas ao professor Martins 

(2009) discute sobre o questionamento da formação docente durante a 

universidade e a prática desenvolvida ao longo dos anos que o professor segue 

a carreira no ensino básico, onde o conhecimento adquirido para conseguir 

mediar os conteúdos de geografia é aprendido com a prática, já que cada 

professor desenvolve o seu método de ensino, a sua práxis pedagógica, na 

maioria dos casos independente do aprendizado que foi adquirido na 

universidade. 

 
Os desafios da docência levam-nos ao questionamento da 
relação que existe entre a formação acadêmica e a atuação do 
professor no cotidiano da sala de aula. Existe uma complexidade 
de elementos que se articulam e que contribuem para o 
desenvolvimento da prática pedagógica. Um curso de formação 
de professores tem a função de suprir não apenas a demanda 
de profissionais em quantidade, mas, sobretudo, em qualidade, 
por meio de uma sólida formação teórica que lhes possibilite 
enfrentar as contradições que emergem da e na práxis. 
(MARTINS 2009, p. 168) 

 

Segundo Landim Neto (2012) há várias questões a serem discutidas 

sobre formação de professores, e os motivos que podem desestimular a prática 

docente tais como baixos salários, formação docente falha, falta de preparo para 

desenvolver conteúdos para as diferentes realidades que encontramos no 

ensino, alunos desestimulados, alunos indisciplinados agressividade relatada 

pelos professores em sala de aula, entre outros exemplos. A escola é o reflexo 

do que acontece em sociedade, a violência está presente no dia a dia da 

população de forma geral, fazendo com que estes comportamentos sejam 

reproduzidos no ambiente escolar e atualmente os professores sofram violência. 

Martins (2009) discute sobre o questionamento da formação docente 

durante a formação inicial e a prática desenvolvida ao longo dos anos que o 

professor segue a carreira no ensino básico. Para o autor o conhecimento 

adquirido para conseguir mediar os conteúdos de geografia é aprendido com a 

prática já que cada professor desenvolve o seu método de ensino, a sua práxis 
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pedagógica, na maioria dos casos independente do aprendizado que foi 

adquirido na formação inicial. Então o professor durante a rotina escolar 

desenvolverá mecanismos para atuar em sala de aula a partir do ambiente que 

está inserida a escola. Sendo assim as práticas não são semelhantes já que 

passam por adaptações para serem exercidas. Sendo assim para Martins (2009) 

Os profissionais buscam na teoria o conhecimento, mas só vão desenvolver suas 

aptidões a partir do exercício de atuação docente na escola. 

Em contra partida para Cavalcanti (2017) é fundamental que o professor 

tenha qualificação especifica para o exercício da profissão. E que esse domínio 

do conteúdo seja anterior a seu exercício em sala de aula, ou seja, é necessário 

que o professor tenha conhecimento do conteúdo, desta forma torna–se possível 

que seu trabalho seja realizado de forma satisfatória. Os autores apresentam 

pontos de vistas diferentes porém que podem ter um diálogo, o professor tem 

que ter uma base adequada para o ensino de Geografia, mas necessita ter 

acesso o quanto antes o ambiente escolar para que desta forma não ocorra um 

choque entre o que é visto na teoria e o que acontece na prática. 

O ideal é que a formação inicial seja exigida para a realização da prática 

docente, ao mesmo tempo que durante a graduação seja construída a visão que 

o profissional não sai da academia pronto, finalizado e que a formação 

continuada será realizada em várias etapas da carreira docente. Que o professor 

necessita atualizar os seus conhecimentos e a sua prática docente 

constantemente. 

Guimarães (2005) elenca questões que são voltadas as pesquisas sobre 

formação e saberes docentes, que seriam: os cursos de licenciatura apresentam 

traços distintos no quesito formação docentes, sendo essas diferenças 

constituídas a partir dos fatores externos, das demandas que a escola necessita 

contempla a partir do que está sendo exigido para as competências dos 

profissionais licenciados. A forma que são desenvolvidos os saberes 

profissionais docentes são distintos de outras profissões, por acreditar que o que 

é exercido na escola tem papel permanente ou quase permanente na 

constituição dos aprendizados dos alunos e isso reflete na cidadania e ações 

sociais daquele indivíduo. E por fim, que as características da formação docente 

são pautadas em conceitos que já estão impregnados na visão de uma 

identidade da profissão. 
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A formação realizada nos cursos de licenciatura tem como um dos seus 

objetivos desenvolverem profissionais que consigam assimilar e trabalhar com 

as demandas externas a escola, mas que influenciam diretamente nos 

conteúdos vistos em aula, onde o professor de Geografia que tem acesso a 

jornais, revistas, e outros meios mais atualizados que os livro didáticos, saem na 

frente daqueles professores que evitam utilizar recursos além do livro. Além de 

proporcionar uma nova dinâmica durante a realização da aula. Os alunos 

acabam relatando e trazendo temas para serem discutidos que podem ser 

pertinentes naquele conteúdo. Estas apresentações de conteúdo refletem 

diretamente na proposta que a escola tem de formação dos alunos. Mas não há 

uma homogeneidade nos conceitos que as escolas desenvolvem com seus 

alunos.  

Um dos propósitos dos cursos de licenciatura é o alcance da base do 

ensino na sociedade, levando em consideração que a habilitação do curso 

permite que o profissional atue no ensino fundamental e médio. Logo as 

demandas de aprendizado para estes cursos são diferentes dos outros que 

ofertam serviços a terceiros e que passam pelo processo escolar como médicos, 

advogados, etc. O que é esperado na formação do licenciado? Quais demandas 

este profissional deve suprir socialmente ao exercer sua profissão? Espera-se 

que o licenciado consiga desenvolver os conteúdos do livro didático, ao mesmo 

tempo em que problematize questões que estão além do livro. E as demandas 

que devem ser cumpridas são a formação critica dos alunos, o exercício da ética, 

cidadania, questionamentos que envolvam a sociedade, entre outros temas que 

são vistos na Geografia e em outras disciplinas. 

Desta forma temos um grupo (professores) que socialmente é visto de 

determinada maneira pela sociedade, às vezes com complacência, ao mesmo 

tempo com abdicação, que reforçam a desvalorização salarial, o que deve 

trabalhar apenas pelo bem dos seus alunos, mas sem se preocupar com sua 

existência. Professores que estão sobrecarregados de funções e que em alguns 

momentos não tem tempo para fazer outras atividades que não tenham 

referência com sua profissão. Ao mesmo tempo em que a sociedade reconhece 

a importância do professor, como a base para todas as outras profissões, 

raramente os apoiam quando estes criam movimentos de greve para reivindicar 
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melhorias trabalhistas. Isso faz com que a formação de uma identidade docente 

aconteça a partir do que é visto na escola, mas também nas questões além dela. 

 

1.3 Identidade docente: Ninguém nasce professor, torna-se. 

 

Nóvoa (1995) define que a identidade docente é formada a partir do que 

assimilamos na formação docente, mas como elementos próprios da vivência 

pessoal do professor. Sendo assim, a forma com que o professor ensina está 

diretamente ligado ao que ele acredita. Cada professor produz em seu íntimo a 

sua maneira de ser professor. Logo o posicionamento político, cultural e social 

que o professor tem, e a forma com que ele observa a turma no qual trabalha, 

faz com que ocorra uma readequação dos conteúdos. Sendo o professor 

responsável por criar ao longo de sua carreira a sua própria identidade docente, 

podendo ter uma base no que o professor idealiza do “ser professor”. 

A formação da identidade docente construída durante a formação inicial é 

diferente da identidade amadurecida durante toda a carreira do professor. No 

início da graduação entende-se que o discente não teve contato com os estudos 

ministrados no ensino superior a respeito da formação docente. Que na 

graduação as literaturas referentes vão fazer parte da reflexão do discente a 

respeito da sua futura prática. E ter acesso a estas bibliografias permitem que o 

discente compreenda o seu papel enquanto professor e essa identidade comece 

a ser percebida.  

O ponto levantado é para aqueles discentes que não tiveram acesso à 

escola no papel de professores, há discentes que começam a atuar na escola 

antes das disciplinas referentes ao ensino. Desta maneira na mesma turma os 

docentes referentes as disciplinas especificas da licenciatura vão ter discussões 

com discentes sem contato com o ambiente escolar até o período do estágio e 

aqueles que já estão inseridos na rotina escolar. O ideal quando ocorre essa 

diferença de conhecimentos é o diálogo, afinal, ouvir quem está inserido na 

realidade escolar é valoroso para aqueles que ainda não estão nesta etapa. 

Para Guimarães (2005), há uma caracterização de como ocorre a 

atividade profissional do professor e a sua mediação com a cultura, com o 
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Estado, com sua comunidade, e cada professor tem suas particularidades que 

tornam assim sua didática única, algo que pode ser visto, estudado, e 

readaptado já que cada indivíduo se comporta de forma particular e acrescentará 

ou eliminará elementos didáticos que não concorda, ou que não acha adequado 

para aquela sala de aula. 

 
A atividade profissional do professor pode ser caracterizada 
como uma atividade de mediação não só entre aluno e cultura, 
mas também entre a escola, pais e alunos, Estado e 
comunidade, etc (GUIMARÃES, 2005, p.32) 
 

Segundo Souza (2006, p.117) “A identidade e a profissionalidade não são 

dados imutáveis. São processos de construção do sujeito historicamente 

situado”. Sendo estes, destinados a desenvolver questionamentos que emergem 

da necessidade da sociedade no qual aquele profissional está inserido. Que 

estas demandas são distintas e que o mesmo profissional pode ter práticas 

distintas a partir do ambiente escolar que está atuando, já que a dupla, ou tripla 

jornada de trabalho é algo comum entre os professores, atuando em diversas 

escolas em bairros com realidades opostas.  

Os critérios para a formação são construídos a partir das propostas das 

disciplinas ministradas no curso de formação de professores. E estes elementos 

pertencentes a identidade docente são modificados de uma região para a outra, 

mas mesmo com essa mudança entre regiões, há elementos que se mantem 

imutáveis, como por exemplo, ser pesquisador, independente, critico, atuante, 

ético. 

 
A presença de uma identidade própria para a docência aponta a 
responsabilidade do professor para a sua função social, 
emergindo daí a autonomia e o comprometimento com aquilo 
que faz. Porém, é importante salientar que o professor adquire 
estes quesitos por meio da formação escolar, formação inicial, 
experiências diversas, processos de formação continuada, 
influências sociais, entre outros. De fato este processo é 
permanente e está fortemente atrelado à cultura e às demandas 
que se apresentam em qualquer sociedade. (IZA et al, 277 p. 
2014) 
 

A identidade docente segundo Guimarães (2005) tem sido referida a partir 

da sua representação na sociedade, onde é construída e mantida. Sendo assim, 

relaciona-se a aspectos objetivos (forma e estratégia de sua configuração na 

sociedade) e disposições pessoais, associados aos conjuntos de saberes que o 
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profissional adquire ao longo de sua formação docente e prática docente. A 

teoria que o profissional tem acesso durante o curso de Geografia tem sido 

transformada em Geografia escolar pelos professores.  

Para Cavalcanti (2017) é importante que o professor discuta e tenha 

consciência dos elementos que compõem sua identidade, seja como pessoa ou 

como profissional, com base em seus valores. Essa identidade ajuda a delinear 

suas ações, explicar suas escolhas, repensar condutas. As reflexões realizadas 

durante o curso de graduação para o exercício dessa identidade possibilitam que 

os estereótipos concebidos pelos discentes sejam dissociados ou removidos do 

imaginário discente. 

Analisar os estudos sobre a profissão docente não é uma tarefa simples, 

há distintas observações sobre a temática. Onde há autores que acreditam que 

a identidade docente é desenvolvida ao longo dos anos que o profissional atua 

na área como Tardif (2011), já outros autores acreditam que a identidade 

docente surge em conjunto com a construção dos conceitos ao longo do curso 

de graduação como Cavalcanti (2017). Apesar dos diferentes pontos levantados 

pelos autores, o conjunto da teoria e da prática realizado durante a graduação 

do discente e o amadurecimento dessa experiência ao longo da carreira 

profissional talvez seja o ideal a ser conseguido para que a construção da 

identidade seja realizada diariamente. Não delegar a construção apenas à 

universidade mas também não crer que apenas na prática da docência esta 

identidade seja construída. Ambos os períodos são importantes e devem ser 

considerados. 

Segundo Castro e Amorim (2015) o processo de formação inicial deve ser 

trabalhado de maneira em que o professor obtenha todos os elementos para a 

atuação no ensino básico, de maneira que este seja sujeito de sua trajetória e a 

partir disso, decida em qual período ocorrerá sua formação continuada. Castro 

e Amorim (2015, p.39) definem formação continuada como “o processo de 

desenvolvimento profissional dos sujeitos, para o qual uma dimensão 

experiencial, e não apenas técnica, deve ser alcançada. ” Reforçando que a 

formação continuada tem um papel decisivo na atualização do licenciado sobre 

as novas ferramentas metodológicas, perfis de alunos, demandas sociais, entre 

outras questões que afetam diretamente e diariamente a rotina escolar. 
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Por fim Castro e Amorim (2015) aproximam os dois mundos ao 

relacionarem a academia e a escola como partes importantes para a formação 

da identidade do professor e que esta formação é indissociável da prática diária 

na rotina escolar, mas que não está apenas na prática, que o professor em 

diversas etapas da vida necessitará retomar seus estudos, pesquisas e 

formações continuadas para que seu processo de aprendizado seja praticado. 

 

1.4 A importância da pesquisa para o professor pesquisador 

A pesquisa para ensino é natural, já que o professor tem como uma das 

suas atribuições a constante necessidade de leitura, aprendizado e confirmação 

das fontes para assim ministrar os conteúdos de forma segura aos alunos. O 

incentivo para que o licenciado se torne um pesquisador tem que ser 

intensificada durante a formação inicial dos discentes, sendo que explicar a 

necessidade da confirmação dos conteúdos ministrados para os alunos na 

escola são uma das etapas da pesquisa que o professor realiza. Sendo 

despertado o zelo pela pesquisa, a curiosidade pelo tema, as fontes adequadas 

e atualizadas para serem utilizadas durante o processo de pesquisa e 

aprendizado, a ética ao pesquisar e escrever são elementos que devem ser 

reforçados. 

Os discentes dos cursos de licenciatura precisam ter a clareza que a 

carreira da licenciatura é de constante aprendizado, e que as novas ferramentas 

de pesquisa disponíveis no mercado devem ser utilizadas para o 

aprofundamento das pesquisas que são relevantes para sua profissão, novas 

técnicas de ensino, pressupostos metodológicos, métodos. Ter acesso a essas 

ferramentas durante a graduação também são necessárias. Os docentes de 

ensino superior precisam ter uma reavaliação dos seus conhecimentos e de 

como a realidade da escola hoje necessita de novas práticas de ensino. As bases 

de referência do ensino podem ser mantidas mas que não seja utilizada apenas 

estas bases e sim dada a oportunidade de autores recentes serem lidos na 

graduação. 
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 Demo (2011) fala sobre o papel da pesquisa no ensino e como a pesquisa 

articulada com o ensino trazem melhorias para o espaço escolar, e para a prática 

docente, para o aprendizado dos alunos no ensino. 

 
Pesquisar assim, é sempre dialogar, no sentido específico de 
produzir conhecimento do outro pra si e de si para o outro [....] 
Quem pesquisa tem o que comunicar. Quem não pesquisa 
apenas reproduz ou apenas escuta. Quem pesquisa é capaz de 
produzir instrumentos e procedimentos de comunicação. Quem 
não pesquisa assiste a comunicação dos outros (DEMO, 2011, 
p.39)  
 
 

Cavalcanti (2002) e Rosa (2006) discutem que a formação, 

profissionalização e identidade do pesquisador-professor devem ser discutidas 

em conjunto, mesmo que seu amadurecimento tenha ocorrido em etapas 

diferentes ou distantes. Já que é necessário afirmar o professor também como 

pesquisador, evitando assim está separação entre docência e pesquisa. Que 

todo professor é pesquisador, que a etapa da pesquisa deve fazer parte de toda 

a formação inicial e continuar ao longo da trajetória do profissional. 

Para Cavalcanti (2017) a pesquisa no ambiente escolar tem 

características especificas que refletem a dinâmica entre as relações entre 

alunos e professores. Estas características devem ser levadas em consideração 

ao desenvolverem as pesquisas na escola. Respeitando assim a realidade dos 

sujeitos que estão inseridos naquela dinâmica escolar, ao mesmo tempo em que 

a pesquisa se readéqua ao ensino escolar.  

 
Na escola a pesquisa deve ser entendida como a atitude 
cotidiana do professor e do aluno; o professor é nesse 
entendimento, um intelectual crítico e comprometido com a 
formação dos seus alunos, mas, também como parte integrante, 
ele é comprometido com seu campo de conhecimento. 
(CAVALCANTI, 2017, p.25) 

  
Santos (2005) traz a questão sobre a construção do papel do professor 

pesquisador no meio universitário, onde para o autor a pesquisa e o ensino 

caminham de forma separada dentro do meio acadêmico, sendo assim, as 

universidades produzem o conhecimento que é absorvido através da instrução 

em cursos de licenciatura e o profissional é habilitado para o ensino, mas não 

ocorre o estimulo para que o professor também seja visto como um pesquisador 

que pode produzir conhecimento através da rotina em sala de aula.  
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Criando assim um estereótipo sobre que o professor universitário é 

pesquisador, e o professor do ensino básico é aquele que apenas assimila os 

resultados destas pesquisas, e em alguns casos, o professor do ensino básico é 

apenas objeto de estudo da universidade, porém, sem interação com o meio 

acadêmico. Criando assim um abismo entre professor de ensino básico e 

professor de ensino superior. Este estereótipo tem alguns pontos a serem 

discutidos, o primeiro é, alguns cursos têm modalidades diferentes, no caso da 

Geografia a habilitação é licenciatura ou bacharelado, para a academia o 

bacharel seria o “pesquisador” e o licenciado apenas professor. Este 

pensamento prejudica a construção da pesquisa no ambiente escolar. Ou faz 

com que esta pesquisa seja diminuída por outros docentes do curso superior. 

Cabe uma reflexão a respeito da forma com que a academia compreende a 

escola e o professor do ensino básico.  

Para Santos (2017) 

A construção consciente de conhecimento pelo professor, com 
base nas reflexões teóricas e coletivas, é uma contribuição do 
espaço institucional para a prática docente com autoria e o 
espaço da escola deve ser uma conquista para o processo de 
formação continua do professor de Geografia. (SANTOS, 2017, 
p.149) 
 

Para o papel do professor enquanto pesquisador na escola. Santos (2017) 

discute que 

A materialização de um ensino centrado na associação ensino-
pesquisa como prática permanente é promovida pela realização 
de atividades a serem realizadas pelos alunos que tornem 
significativos e contextualizados os conhecimentos que eles 
vierem a construir/reconstruir (SANTOS, 2017, p.155) 
 

A valorização do aprender a ser pesquisador é significativa em todos os 

âmbitos profissionais, porém, sua importância na formação inicial parece ter um 

peso maior, já que quando é discutido o papel do pesquisador e da pesquisa, 

aparecem considerações de que um professor que não pesquisa, não tem hábito 

de leitura, condição que dificulta a formação de um senso crítico mais apurado, 

fator que pode acarretar numa compreensão pobre dos conteúdos ministrados 

ao longo de sua carreira docente. 

Para Rosa (2006) pensar na formação de professores é perceber que há 

uma necessidade em questionar como estes profissionais estão sendo 

estimulados durante sua formação inicial. Callai (2013) disserta que o papel da 
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universidade no âmbito de formação de professores é o de pensar em conjunto 

com os profissionais do ensino básico, tanto para conteúdos específicos como 

aos aspectos pedagógicos. 

Freire (1996) disserta sobre o ensino e a pesquisa como atividades 

indissociáveis para a construção do profissional-professor. 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-
fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino 
continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 
indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 
constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso 
para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 
anunciar a novidade. (Freire, 1996, p. 14) 
 

A sala de aula é um meio para desenvolver pesquisas, mediando 

conteúdos entre aluno e professor, professor e aluno. Além de estimular o 

crescimento nas pesquisas no campo da educação. Pinheiro (2006) traz 

considerações a respeito da postura de determinados pesquisadores na 

universidade e a separação equivocada entre pesquisador-professor. 

 

Dissociar a pesquisa do ensino na universidade é um grande 
equívoco, pois o papel desta instituição é promover a pesquisa 
em todos os cursos que oferece, seja na formação do 
engenheiro, do químico, do geógrafo, do professor, do 
administrador, etc. Assim, capacitar para a pesquisa é função 
primordial da escola básica e da universidade, considerando as 
devidas escalas de tratamento. (PINHEIRO, 2006, p.102). 

 

Segundo Santos (2002) no campo da formação docente há vários estudos 

sobre os processos nos quais se constituem e desenvolvem o conhecimento 

prático dos docentes, a partir do dia-a-dia dos professores com cotidiano da 

escola. E que estes estudos representam dados a respeito de como ocorrem aos 

processos em que estão inseridos os docentes e suas práticas. 

A contradição entre o papel do professor de Geografia do ensino básico 

que reproduz os conhecimentos disponibilizados durante sua formação e o 

docente do ensino superior em Geografia que se distância do ensino por “se 

tornar pesquisador” causa uma impressão de que professor do ensino básico 

não faz pesquisa, só reproduz conteúdo. Pinheiro (2006) aborda essa temática 

trazendo as seguintes considerações: 
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O desprezo pela atividade docente e o distanciamento da 
pesquisa, revela desconhecimento do papel do professor e da 
sua função na universidade que exige, concomitantemente, 
atuação na docência e na pesquisa. A falta de compromisso com 
a docência pode refletir na organização dos planos de curso e 
de aula, especialmente para a licenciatura, cujos conteúdos 
ministrados, objetivos definidos e procedimentos metodológicos 
utilizados estão desconectados com a realidade da escola 
básica. (PINHEIRO, 2006, p.103) 

 

Para Callai (2013) há uma necessidade de renovação no ensino e a 

universidade tem o papel de contribuir com isso a partir dessa mudança 

comportamental dos docentes de ensino superior e dos cursos de licenciatura. 

No curso o aprendizado sobre a formação do professor-pesquisador, possibilita 

perceber que a identidade deve ser construída no âmbito da universidade, o 

professor-pesquisador tem que iniciar sua carreira no ensino básico com a 

compreensão que necessita pesquisar e não reproduzir o conteúdo sem críticas. 

A escola não é mais um espaço para reproduções vazias e o professor-

pesquisador trará a este espaço uma nova forma de aprender sobre a ciência, 

no caso desta pesquisa, a ciência Geográfica.  

Segundo Cavalcanti (2017) a respeito das instituições de ensino temos a 

necessidade de que ocorra uma 

 

Aproximação maior entre as instâncias formativas e as da prática 
profissional ajuda a colocar demandas da prática a serem 
consideradas ao longo dos processos formativos e também, por 
outro lado, contribui para legitimar a reflexão teórica no âmbito 
das próprias escolas, colocando a prática da teoria como 
integrante da prática escolar cotidiana (CAVALCANTI, 2017, 
p.27) 

 

 Rosa (2006) sugere princípios orientadores para a política de formação 

de professores, sendo esses: Estimular a prática da cidadania do educando; 

Formação teórica permitindo assim a compreensão de temas e o estímulo à 

criticidade, sendo este discente encorajado a buscar mais informações antes de 

construir sua opinião; Formação científica e adequada para sua área de atuação, 

pautado na qualidade dos conteúdos disponibilizados no curso; Formação plural, 

onde o discente é mediador do conhecimento, mas sem haver a apropriação 

deste; Compromisso social e político com a docência. 
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De uma forma geral, a pesquisa deve contribuir para o desenvolvimento 

do senso crítico do discente, amadurecimento dos conhecimentos específicos 

da ciência geográfica, compreensão do meio escolar, além de possibilitar a 

formação de base para que o licenciado torne-se um profissional capacitado para 

realizar seu planejamento docente e análise dos conteúdos que o futuro 

licenciado vai ministrar na escola. 

Callai (2013) discute sobre a formação do professor de Geografia  

 

A formação do professor de Geografia deve estar referida a dois 
momentos:1) a habilitação formal; 2) a formação num processo. 
A primeira é restrita à duração do curso de Licenciatura e 
apresenta as características que vão depender da instituição em 
que é realizado. A segunda é permanente, decorre do “pensar e 
teorizar a própria prática” e se insere na integração do terceiro 
com o primeiro e o segundos graus (atualmente universidade e 
ensino básico) (CALLAI, 2013, p.115) 

 

Conforme Pontuschka, Paganelli e Cacete (2012) durante muitos anos a 

formação docente foi tratada de forma secundária nas prioridades educacionais, 

caracterizando uma desvalorização profissional. A legislação atual traz 

dispositivos que podem, se bem utilizados, contribuir para alguns dos problemas 

sejam corrigidos, pelo menos institucionalmente. Segundo as autoras, 

 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 
9.394/96 apontou inovações no âmbito da formação 
docente do profissional docente, criando novo ambiente 
institucional para esse fim, o instituto superior de educação, 
além de prever que a formação dos professores para todas 
as etapas da educação básica se realize, prioritariamente 
em nível superior (PONTUSCHKA; PAGANELLI; CACETE, 
2012, p. 92). 
 

Sobre o domínio de conteúdo e sala de aula Pontuschka, Paganelli e 

Cacete (2012) referem-se a relevância em que o professor tenha domínio de 

conteúdo para sua atuação, possibilitando assim que ocorra a segurança 

durante a atuação em sala de aula. Havendo uma construção de conceitos ao 

longo das aulas, tornando possível que os alunos desenvolvam suas opiniões a 

respeito das temáticas, dentro e fora de sala de aula. 

 Segundo as autoras, 
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Além de dominar os conteúdos, é importante que o professor 
desenvolva a capacidade de utilizá-los como instrumento para 
desvendar e compreender a realidade do mundo, dando sentido 
e significado a aprendizagem (PONTUSCHKA; PAGANELLI; 
CACETE, 2012, p. 92) 

 
A formação de professores é desenvolvida ao longo da vivência na 

carreira discente e docente e nisso há desafios a serem conquistados. Como por 

exemplo, a relação teórico-metodológica dos conteúdos ministrados no ensino 

básico. Fazendo a aproximação da teoria e prática, além de buscar conteúdos 

atualizados para desenvolver com a turma e que estes conteúdos sejam 

aproximados do dia-a-dia daqueles alunos.  

Pontuschka, Paganelli e Cacete (2012) apontam os desafios da formação 

docente a partir dos cursos de formação de professores em Geografia e a 

importância da relação conteúdo e aula ministrada 

 
Um dos grandes desafios dos cursos de formação de 
professores de Geografia diz respeito à necessidade prática de 
articulação dos conteúdos desse componente curricular com os 
conteúdos pedagógicos e educacionais, ou seja, o mecanismo 
de transposição didática, que envolvem metodologias do ensinar 
a ensinar (PONTUSCHKA; PAGANELLI; CACETE, 2012, p. 99) 

 

Segundo Richter (2013, p. 107), ”formar professor não significa um 

trabalho incompleto ou impossível. É necessário ter consciência e clareza dos 

desafios que estão presentes ao longo da formação e, a partir disso, realizar um 

trabalho de qualidade.” desta forma a formação de professores é possível, porém 

deve ser avaliado quais elementos necessários para que o curso possibilite este 

aprendizado. 

Lembrando que estes conceitos de melhoria do ensino de Geografia 

partem de um campo de ideias, onde idealiza-se como o professor deve se portar 

em sala de aula e como os conteúdos são direcionados para os alunos. Sendo 

assim, a construção de como o profissional deve atuar em sala de aula é reflexo 

de como a sociedade enxerga as ações daquele profissional. 

Há uma dificuldade na formação inicial de relacionar a Geografia 

acadêmica com a Geografia escolar para ser apresentada no dia a dia em sala 

de aula. Esse bloqueio em readequar os conteúdos na maioria das vezes 

descritos de forma técnica e complexa para grupos de crianças e adolescentes 

possibilita que o professor do ensino básico não consiga enxergar semelhanças 
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no que é visto na academia e no que é visto na escola. Resultando em uma 

separação entre Geografia no ensino superior e Geografia escolar. Onde o 

professor do ensino básico acaba criando um distanciamento com a academia. 

 Esse distanciamento deve ser evitado e problematizado, durante a 

formação inicial dos licenciados, já que raramente este questionamento será 

visto em cursos de pós graduação. A formação inicial construída de maneira que 

possibilite o licenciado de perceber as semelhanças entre a Geografia 

acadêmica e a Geografia escolar transformam a forma na qual ele aplicará os 

conteúdos durante sua trajetória na escola. 

 
Uma das dificuldades na formação inicial é que em geral tem 
sido bastante marcada pela aprendizagem de conteúdos 
teóricos da geografia acadêmica, e de suas diversas 
especialidades, sem a reflexão de seus significados mais 
amplos e de como atuar na prática docente com esse conteúdo. 
(CAVALCANTI, 2008, p.45) 

 

Callai (2013) aponta sobre como os discentes de licenciatura pressionam 

os docentes do ensino superior para que sejam treinados para as aulas do 

ensino básico, e quais são as medidas cabíveis para que ocorra a mediação 

destes conteúdos com seus alunos. Reflexo da distância entre Geografia 

acadêmica e Geografia escolar, onde estes futuros profissionais não enxergam 

a ciência geográfica no ensino de Geografia. Outra questão é a visão dos 

discentes sobre o curso superior, acreditando que este ensino é técnico, que 

prepara para o mercado de trabalho.  

Cavalcanti (2013) relata sobre as dificuldades na associação entre 

Geografia acadêmica e Escolar. 

Professores de geografia no ensino fundamental e médio, em 
várias ocasiões de contato como professores da universidade, 
em momentos de formação continuada, frequentemente 
comentam que os conteúdos que estudaram na universidade 
não se aplicam à geografia da escola (CAVALCANTI, 2013, 
p.30)   
 

Ascenção (2013) discute sobre a formação docente a partir das disciplinas 

ofertadas durante o curso de Geografia, que são divididas entre áreas das 

ciências como astronomia, geomorfologia, geologia, entre outros. Como esta 

forma de ensino em módulos implica na aplicabilidade destes conteúdos de 

forma interdisciplinar na Geografia escolar. Callai (2013) complementa que os 
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cursos de graduação em Geografia fragmentam a ciência e prejudicam a 

formação dos profissionais, já que não há uma construção de conceitos para que 

os futuros professores façam a mediação dos conteúdos com os alunos. Criando 

um abismo entre a Geografia física, Geografia humana e a Geografia escolar. 

Trazer o histórico a respeito da formação de professores no Brasil é um 

trabalho árduo, com conteúdo vasto, porém, com características especificas a 

partir da ciência estudada, sendo o recorte deste trabalho a Geografia, desta 

forma, desenvolver uma leitura a partir dos autores como Callai (2013), 

Cavalcanti(2017), Kaercher (1999, 2005) são etapas primordiais. Levantar as 

pesquisas já desenvolvidas, percebendo a concepção dos autores, as demandas 

que as escolas possuem fazem parte da pesquisa e da realização das próximas 

etapas. Sendo assim analisar todo o contexto de como a formação de 

professores foi sendo constituída não é uma tarefa simples, mas auxilia nas 

problematizações que serão realizadas nas próximas etapas do trabalho, sendo 

um ponto de partida para a análise das resoluções CEPEC do curso de 

Geografia – UFG - REJ. 

O próximo capitulo trará uma avaliação a respeito da normativa CEPEC 

Nº 730/2005 e CEPEC Nº 1424/2016 referentes da licenciatura em Geografia - 

UFG – Jataí que vão ser analisadas na perspectiva de como as normativas 

contribuíram para a construção do profissional licenciado em Geografia e como 

os conteúdos disponibilizados ao longo do curso tem relação ou não com os 

desafios enfrentados pelos licenciados em atuação e os futuros licenciados que 

estão em processo de finalização de curso. 
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2. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR: O PROJETO PEDAGÓGICO DE 

CURSO 

 
A instituição onde se realizou a investigação para este trabalho foi a 

Universidade Federal de Goiás – Regional Jatai, localizada na Microrregião 

Sudoeste de Goiás (Fig. 1). O interesse da pesquisa recai sobre o curso de 

Licenciatura em Geografia, ofertado nesta Regional desde o ano de 1994. 

Atualmente, o curso está vinculado à Unidade Acadêmica Especial de Estudos 

Geográficos, responsável por ofertar, também, os cursos de graduação em 

Geografia Bacharelado e os cursos de Pós-Graduação em Geografia nos níveis 

de Mestrado e Doutorado. 

Figura 1 - Município de Jataí: Localização 

 

Fonte: SIEG, 2016. Organização: SILVA, B. M. F (2019). 

Os parâmetros estruturais responsáveis por instituir a organização 

curricular e estabelecer os parâmetros a serem seguidos no processo formativo, 

bem como estabelecer o perfil de egressos desejado são definidos em 

documento próprio, normalmente conhecido como o Projeto Pedagógico, ou 

Projeto Político Pedagógico. Institucionalmente, na Universidade Federal de 
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Goiás, a Resolução CEPEC nº 730/2005 é o documento que norteia a 

delimitação do processo formativo para o curso de Licenciatura em Geografia e 

traça objetivos a serem alcançados quanto ao perfil do egresso. Este documento 

corresponde ao Projeto Pedagógico do curso, é elaborado pelo colegiado do 

curso, com o objetivo de realizar a organização curricular, prever as ações 

pedagógicas regulares do curso, orientadas pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais.  

Devido a sua dimensão e importância para a constituição do perfil do 

curso e do egresso que se deseja formar, a análise deste documento se coloca 

como condição fundamental para que se conheça a concepção de formação 

docente do licenciando em Geografia, além de identificar a relação entre teoria 

e prática no processo formativo inicial e continuado. A delimitação de um 

processo formativo envolve uma série de condições e parâmetros capazes de 

interferir diretamente na sua formatação, bem como nos resultados que se busca 

alcançar. Dentre as diversas possibilidades de organização do processo 

formativo, aspectos gerais devem ser definidos de forma clara, de maneira a 

contribuir para que se estabeleça um padrão. Internamente, os cursos de 

formação elaboram esta padronização através de normativas e resoluções que 

devem estar em consonância com a legislação que trata das exigências quanto 

a diferentes elementos, como os componentes curriculares, a carga horária e 

realização de estágios. 

Nas próximas páginas, busca-se identificar os elementos que contribuem 

para o processo formativo contidos nas resoluções CEPEC Nº730/2005 e 

CEPEC1424/2016, adotadas pelo curso de Graduação em Geografia, 

Modalidade Licenciatura, na Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí.  

Inicialmente cabe esclarecer que foram utilizados dois documentos 

distintos, em função da transição de uma resolução para outra durante a 

realização da presente pesquisa. A resolução CEPEC Nº 730/2005 vigente para 

os ingressantes até o ano de 2017 e a resolução CEPEC Nº 1424/2016 vigente 

a partir do ano de 2018. As turmas iniciadas até o ano letivo de 2017 estão 

submetidas à um Projeto Pedagógico de Curso publicado pela Resolução 

CEPEC Nº 730/2005. As turmas iniciadas no ano de 2018 e posteriores estão 

submetidas a um Projeto Pedagógico de Curso publicado na Resolução CEPEC 

Nº 1424/2016. Desta forma, a comparação entre os dois documentos vigentes 
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terá a capacidade de demonstrar uma transição que alcança a dimensão 

formativa que se pretende investigar. 

Devido às circunstâncias da implementação da nova resolução, este 

trabalho pautará suas discussões, prioritariamente, a partir da Resolução 

CEPEC Nº 730/2005, sendo a resolução CEPEC Nº Nº1424/2016 um suporte 

para possíveis mudanças a partir da inserção de disciplinas obrigatórias no curso 

de Geografia, além de toda uma construção baseada nas demandas e realidade 

do curso da Regional Jataí. Outra condição necessária de ser demarcada, a 

princípio, é o fato de que o curso de Geografia funcionou, desde sua 

implementação até o ano de 2005, com a vinculação direta ao curso que funciona 

na Regional Goiânia, uma vez que a Resolução que CEPEC Nº 730/2005, bem 

como as resoluções anteriores a esta, foi construída por professores da Regional 

Goiânia a partir de demandas e princípios daquele grupo e daquela realidade.  

Segundo a Resolução CEPEC Nº 1424/2016 o curso foi fundado em 1994, 

numa política de interiorização da UFG, contexto na qual tiveram início cursos 

de graduação nas Regionais de Jataí e de Catalão. Atualmente, o curso de 

Licenciatura em Geografia – UFG Regional Jataí, está vinculado à Unidade 

Acadêmica Especial de Estudos Geográficos, assim como o curso de 

Bacharelado em Geografia e o Programa de Pós-Graduação em Geografia, nas 

modalidades de Mestrado e Doutorado. A Unidade Acadêmica conta com 13 

docentes efetivos, que ministram as disciplinas de acordo com sua formação e 

trajetória de pesquisas de forma a atender as necessidades dos cursos de 

Graduação e de Pós-Graduação vinculados à Unidade. 

No processo de expansão dos campus da UFG, devido ao crescimento 

tanto em estrutura, como a implementação de cursos, ocorreu a busca pela 

autonomia do Campus, em 2005, iniciou-se o processo de construção e/ou 

reformulação dos projetos políticos pedagógicos dos cursos existentes, pois 

alguns deveriam deixar de funcionar como extensão para terem sua gestão 

realizada pelo até então Campus de Jataí (atualmente Regional). Dessa forma, 

esta proposta versa sobre as alterações e adequações procurando consolidar 

um projeto pedagógico próprio do Curso de Geografia na Regional Jataí 

(resolução CEPEC Nº1424, 2016, p.9). O processo de construção da nova 

resolução CEPEC Nº 1424/2016 foi demasiadamente longo, sendo possível sua 

publicação no final do ano de 2016 e o início de sua utilização no ano letivo de 
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2018. Mesmo considerando os prejuízos que o longo período de construção 

possa ter causado à proposta formativa, especialmente o risco de não atender 

as demandas de quanto a definição de um perfil de profissional a ser formado, a 

utilização de um Projeto Pedagógico pensado e construído na e para a realidade 

local se mostra um avanço para um curso que, em toda a sua existência, havia 

funcionado seguindo projetos criados em outros locais e realidades. 

O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) tem como papel garantir os 

requisitos mínimos para a formação de qualidade no curso. Conforme citado 

anteriormente, a Resolução CEPEC Nº 730/2005, a antiga resolução do curso 

de Geografia utilizado na regional Jataí, não foi desenvolvida para o curso em 

questão, foi adotada da Regional de Goiânia - Instituto de Estudo 

Socioambientais (IESA). Trata-se de um documento construído fora da realidade 

local do curso, onde não foram levadas em consideração as particularidades do 

curso de Geografia da Regional Jataí. A resolução CEPEC Nº1424/2016 

apresenta como um dos seus objetivos trazer a readequação a partir da 

realidade da Regional Jataí. Porém, mantendo algumas características da 

resolução CEPEC Nº 730/2005. 

 

A proposta do projeto pedagógico da Coordenação do Curso de 

Geografia, Regional Jataí, versa sobre modificações a partir da 

proposta original do Instituto de Estudos Socioambientais - 

IESA/UFG /2005, procurando adequá-las às características da 

região de Jataí e às condições da Coordenação, que possui um 

quadro reduzido de professores. (CEPEC Nº 1424, 2016, p.11) 

 

A abordagem inicial se pautará na identificação dos objetivos elencados 

pelos dois documentos avaliados. Segundo a Resolução CEPEC Nº 730/2005 

adotada no curso de Geografia da Regional Jataí, o curso de licenciatura objetiva 

formar profissionais capacitados para atuar no ensino básico e produzir 

pesquisas e produções intelectuais. 

 

O Curso de Graduação em Geografia - modalidade Licenciatura 

conferirá grau acadêmico de Licenciado em Geografia e se 

destinará à formação de profissionais voltados às atividades de 

ensino fundamental e médio, preparados para realização de 

pesquisa e produção intelectual. (CEPEC Nº 730, 2005, p. 1) 

  



42 

 

 

Como um dos seus objetivos a resolução CEPEC Nº 1424 /2016 

apresenta “definir o perfil do egresso dos cursos de Geografia da Regional Jataí, 

da Universidade Federal de Goiás (UFG) e adequar-se ao Regulamento Geral 

de Cursos de Graduação” (CEPEC Nº 1424, 2016, p.7). 

Na resolução CEPEC Nº 1424/2016 há um maior esclarecimento sobre o 

que é almejado para a formação de profissionais que vão atuar no ensino básico, 

trazendo objetivos geral e específicos sobre qual seria a finalidade do curso de 

licenciatura, além de elencar as competências que o perfil do discente deve ter 

durante todo o processo de construção do ‘ser professor’ na graduação. 

 

Possibilitar a formação de profissionais articulados com os 

problemas atuais da sociedade e aptos a responderem aos seus 

anseios com a indispensável competência alicerçada na 

qualidade e especificidade do desempenho profissional (CEPEC 

Nº 1424, 2016, p.15) 

Callai (2013) traz o princípio do que deveria ser a formação do professor 

de Geografia. 

 

A formação do professor de Geografia deve estar referida 

a dois momentos: 1) habilitação formal; 2) a formação num 

processo. A primeira é restrita à duração do curso de 

licenciatura e apresenta as características que vão 

depender da instituição em que é realizado. A segunda é 

permanente, decorre do “pensar e teorizar a própria 

prática” e se insere na integração do terceiro com o 

primeiro e o segundos graus (atualmente universidade e 

ensino básico) (CALLAI, 2013, p.115). 

 

Como visto as competências necessárias para o exercício da licenciatura 

são construídas ao longo da formação do licenciado em Geografia e continuam 

ao longo da sua carreira, sendo necessária uma atualização das novas práticas 

de tempos em tempos. Essa formação continuada vem a partir das experiências 

de ensino e do contato com os cursos de formação ofertados pelas 

universidades, instituições de ensino, Secretaria de Educação, etc.  

Callai (2013), ao tratar dos conhecimentos que os professores de 

Geografia devem ter, considera que 

 



43 

 

 

É inegável que o professor precisa de uma carga de informações  

de conteúdo ter condições de realizar o seu trabalho, mas é 

também imprescindível compreender como fazer o trato desses 

conteúdos em sala de aula dos ensino fundamental e médio. 

Para tanto são necessários conhecimentos que vão além do 

conteúdo de Geografia e que tenham a ver com o processo de 

construção do conhecimento, com os aspectos pedagógicos e a 

psicologia de aprendizagem (CALLAI, 2013, p.117) 

Construir a identidade docente a partir da vivência durante a graduação 

de licenciatura e proporcionar condições para o amadurecimento ao longo da 

carreira é um debate a ser construído nos cursos de formação inicial. Como essa 

construção é feita implica diretamente no perfil de profissional que será absorvido 

pelo mercado e que carregará o nome da instituição de maneira positiva ou 

negativa, com relação à formação. 

 

2.1 Estágio curricular supervisionado (ECS) e amadurecimento discente: É 

possível unir a Geografia escolar e a acadêmica? 

O ECS na licenciatura tem como objetivo principal contribuir para a 

consolidação do sentimento de “ser professor”. É o período no qual o discente 

vai encontrar possibilidades de, experimentalmente, colocar em prática os 

saberes quanto aos conteúdos da ciência geográfica e os conhecimentos 

didáticos. 

Discutir a contribuição do estágio é necessário para a compreensão da 

sua inserção como etapa obrigatória nos cursos de ensino superior em 

licenciatura. De acordo com Oliveira e Cunha (2006) 

Podemos conceituar Estágio Supervisionado, portanto, como 
qualquer atividade que propicie ao aluno adquirir experiência 
profissional específica e que contribua de forma eficaz, para sua 
absorção pelo mercado de trabalho (OLIVEIRA; CUNHA, 2006, 
p.6). 
 

Ao tratar do estágio curricular supervisionado, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação no Brasil (Lei 9394/96), define que: 

 

Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas para 

realização dos estágios dos alunos regularmente matriculados 

no ensino médio ou superior em sua jurisdição.  
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Parágrafo único. O estágio realizado nas condições deste artigo 

não estabelecem vínculo empregatício, podendo o estagiário 

receber bolsa de estágio, estar segurado contra acidentes e ter 

a cobertura previdenciária prevista na legislação 

específica. (BRASIL, Lei de Diretrizes bases lei N º9.394/96, n.p, 

1996) 

 

A resolução CEPEC Nº 730/2005, ao tratar do estágio, estabelece que: 

 

Desenvolvimento de atividades didáticas em laboratórios do 

Instituto. Contatos com projetos curriculares das redes de 

ensino. [...] Apreensão e problematização da realidade em 

escolas de Goiânia. Vivência de escolas de campo de estágio e 

outras instituições de educação não formal. Elaboração do 

projeto de ensino e pesquisa na escola campo.  

[...] Realização da proposta de ensino e pesquisa na escola-

campo: monitoria, regência e outras formas de vivência da 

realidade da escola campo. [...] Elaboração do relatório final do 

estágio e da pesquisa. Apresentação e debate dos resultados da 

intervenção na escola campo: o ensino e a pesquisa. 

Apresentação de uma aula modelo (CEPEC Nº 730, 2005, p.15) 

 

A partir da resolução CEPEC Nº 730/2005 é possível identificar alguns 

pontos explícitos que o PPC pertence a UFG – Regional Goiânia. Porém de 

qualquer forma, o resumo apresentado das propostas a serem realizadas na 

Regional Jataí segue este padrão de desenvolvimento do estágio curricular 

supervisionado. Sendo adaptadas à realidade do local no qual o discente do 

curso desenvolverá o seu estágio. 

O conjunto de atividades que compreendem ao Estágio é realizado em 

quatro etapas que compreendem disciplinas obrigatórias que perfazem carga 

horária de 400 horas. Inicialmente é feita uma leitura de bibliografias no Estágio 

I, para situar os discentes do curso a respeito das literaturas disponíveis sobre o 

ensino de Geografia, a prática educacional, o ambiente escolar e demais 

temáticas que envolvam o ensino básico.  

Para Gisiet al (2009) o estágio é fundamental para o desenvolvimento no 

aprendizado discente, desta forma,  

 

Entende-se o estágio como uma oportunidade de inserção numa 
realidade, no caso, escolas de educação básica, permitindo a 
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confrontação do saber acadêmico com o saber da escola, 
permitindo aos estudantes apreender como se dão as relações 
de trabalho. O exercício de inserção e distanciamento, quando 
permeado de análises do processo vivenciado, prepara o futuro 
professor para a possibilidade de contribuir com a formação 
(GISI et al, 2009, p. 208) 

 

Por ocasião da adoção da nova resolução pelo curso de Licenciatura em 

Geografia da Regional Jataí, houve uma alteração no estágio supervisionado 

que passou de quatro semestres para três semestres. Na resolução CEPEC Nº 

730 /2005 a carga horária era distribuída da seguinte maneira, Estágio I e 2 

(96hrs cada), Estágio III (160hrs) e IV (64hrs). De acordo com a resolução 

CEPEC Nº 1424/2016 o Estágio I que tinha uma carga horária de 96 horas 

passou a ter uma carga horária de 112 horas, contando agora com Estágio II 

(160hrs) e Estágio III (128hrs). Outra modificação a respeito da licenciatura foi a 

retirada do Trabalho de conclusão de curso (TCC), sendo direcionado o foco da 

finalização do curso de licenciatura para o Estágio III. 

Corte e Lemke (2015) consideram o estágio como 

 

O momento em que as teorias aprendidas pelos acadêmicos são 
aliadas à prática bem como o momento em que o futuro 
profissional experimenta e atua efetivamente em seu campo de 
formação. As licenciaturas, responsáveis pela formação docente 
no âmbito universitário, tratam o estágio supervisionado, muitas 
vezes, como um momento de reprodução de modelos e técnicas, 
não privilegiando conhecimentos e habilidades que possam ser 
úteis para que os profissionais docentes enfrentem os novos 
desafios que se apresentam cada vez mais complexos no 
contexto educacional (CORTE; LEMKE, 2015, p. 1) 

 

Cada disciplina cursada durante o período de graduação é importante 

para constituir as bases do exercício profissional do licenciado. Quais seriam os 

elementos necessários para que ocorra uma formação adequada para estes 

discentes? Que objetivos o curso deve alcançar? São questões discutidas por 

autores como Corte e Lemke (2015) que dissertam que 

 
Um dos objetivos dos cursos de graduação é o de oferecer os 
subsídios teóricos e práticos (ou teórico-práticos) necessários ao 
cumprimento das funções profissionais, de acordo com cada 
área de conhecimento. Mas, para além disso, é primordial 
também apresentar aos acadêmicos atividades que promovam 
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a reflexão não só do ponto de vista do conhecimento científico, 
mas, também, de seu contexto de formação e atuação, dos 
fundamentos da educação e da dimensão ética, política e 
ideológica de seu trabalho. (CORTE; LEMKE, 2015, p. 5) 

 

O curso delega ao estágio o papel de catalisador para a construção da 

identidade docente, porém, o desenvolvimento dessa identidade deve ser 

realizado, também, ao longo da formação do discente, através das disciplinas 

dos cursos, aulas a campo, palestras, encontros acadêmicos, em conjunto com 

o estágio. 

O estágio é mais uma etapa na caminhada do discente para a construção 

de sua identidade. O período no qual o discente dedicará ao estágio tem suma 

importância para o seu aprendizado. O docente responsável por coordenar a 

disciplina de estágio necessita ter a sensibilidade para acolher aqueles discentes 

que tem dificuldade ou até medo de sala de aula. Tornando assim a experiência 

do estágio estimulante para o discente, já que em muitos casos esse é o primeiro 

contato com a futura profissão. 

A resolução CEPEC Nº 1424/2016 elenca alguns pontos para o estágio 

obrigatório da licenciatura em Geografia. 

 
O Curso de Geografia tem como política do estágio de 
licenciatura os seguintes princípios: Uma organização curricular 
que possibilite a apreensão do contexto educacional e a atuação 
profissional na gestão, planejamento e avaliação do processo 
educativo; O desenvolvimento pleno do educando, a formação 
cultural e ética para o exercício da cidadania, a inserção crítica 
na profissão e a qualificação para o trabalho; O desenvolvimento 
da autonomia intelectual e profissional que possibilite criticar, 
inovar, bem como lidar com a diversidade; A pesquisa como uma 
dimensão da formação e do trabalho docente;  Formação inicial 
articulada com a formação contínua (Resolução CEPEC Nº 
1424, 2016, p.34). 

 

Os posicionamentos demonstrados na pesquisa acadêmica, bem como 

os documentos e ações institucionais nos permitem afirmar que o estágio 

supervisionado para a licenciatura, é de suma importância para a formação dos 

futuros professores, desde que não seja a única forma na qual o discente tem 

contato com a escola. É importante que as disciplinas referentes a licenciatura 
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estejam adequadas a realidade do local. Possibilitando assim que o discente 

consiga associar teoria e prática e desenvolva a sua forma de lecionar 

A organização da grade de disciplinas dos cursos de graduação na 

Regional Jataí conta com um conjunto de disciplinas ofertadas aos discentes de 

Licenciatura e Bacharelado. Trata-se de disciplinas formativas básicas e 

necessárias as duas habilitações. Estas disciplinas são ministradas no mesmo 

período para ambas as modalidades. É necessário que os docentes 

responsáveis pelas disciplinas de núcleo comum (bacharel e licenciatura) 

tenham a sensibilidade de conseguir associar a Geografia acadêmica com a 

Geografia escolar, diminuindo o abismo entre o conhecimento aprendido na 

academia e o conhecimento do ambiente escolar.  

Corte e Lemke dissertam a respeito da importância do estágio para o 

aprendizado do futuro licenciado. 

 

O desenvolvimento profissional dos docentes é um processo 
que envolve a compreensão das situações concretas que se 
produzem nos contextos escolares onde eles atuarão. Para isso, 
um dos elementos mais importantes dessa formação é, sem 
dúvida, o momento do estágio. É nesta etapa que o acadêmico 
tem a oportunidade de ver aliadas a teoria e a prática, 
possibilitando-o estabelecer articulações entre estas, 
construindo, assim, seus saberes docentes e sua formação 
profissional. Para tanto, é preciso que este acadêmico assuma 
um papel mais ativo em termos de formação e atuação 
profissional (CORTE; LEMKE, 2015, p.2) 

 

A realização, durante o estágio supervisionado, de atividades diferentes 

para possibilitar o desenvolvimento da disciplina é uma das oportunidades para 

que se realize a aproximação e a cooperação entre os profissionais que atuam 

no ensino básico e a academia.  

 

É importante compreendermos que as atividades de estágio se 

configuram também como pesquisa e, como tal, exigem coleta 

de dados, análise e discussões a partir do que foi observado, 

experimentado, analisado e concluído. Assim sendo, as teorias 

trabalhadas ao longo do curso, mas mais especificamente nas 

disciplinas de estágio, servirão de subsídio, não só para as 

práticas de estágio, mas, também, para refletir a partir delas 

(CORTE; LEMKE, 2015, p.4) 
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Na ocasião do estágio é possível observar alguns desafios e facilidades 

para a atuação do discente durante sua estadia no âmbito escolar. Algumas das 

facilidades são: professores do ensino básico que tem mais disponibilidade em 

atender os discentes, trabalhando em conjunto e proporcionando um período 

diferente do que os alunos do ensino básico estão familiarizados em sala de 

aula. Professores que demonstram interesse pelas propostas dos discentes, 

estrutura adequada da escola, disponibilidade de material, turmas com menos 

de trinta alunos. 

Mas há também os desafios sendo alguns deles: professores do ensino 

básico que não colaborem com o aprendizado discente, com as propostas 

sugeridas, a falta de tempo para executar as atividades, estrutura física, 

interesse do professor da escola e dos alunos, a não compreensão do professor 

do ensino básico a respeito da importância que o estágio tem na formação e 

amadurecimento profissional do discente e rotina sobrecarregada. Além das 

cobranças superiores para o cumprimento de determinados objetivos como 

provas, eventos, jogos, etc. Todos estes fatores fazem com que o professor 

torne-se inacessível e consequentemente o discente encontrará dificuldades em 

aplicar seus projetos na escola. 

Callai (2013) traz uma valiosa reflexão sobre as exigências que ocorrem 

para o professor do ensino básico quando os estagiários estão no período de 

atuar no ambiente escolar. 

 

Merece aqui um comentário sobre essa exigência que se faz ao 

professor, pois se considera que ele tem o privilégio de ter o 

conhecimento necessário para exercer a profissão, mas muitas 

vezes ele não teve a formação adequada para que tenha pleno 

domínio sobre o que é fundamental para ensinar Geografia. Isso 

não deve ser motivo para imobilização, pois sempre é tempo de 

aprender, sempre é possível encontrar alternativas (CALLAI, 

2013, p.121). 

 

Sendo assim é importante discutir a participação do professor do ensino 

básico na formação do discente de licenciatura, mas isto não implica em 

responsabilizar o professor por todas as mazelas que o ambiente escolar sofre, 

sendo este mais um dos prejudicados pela falta de recursos e estímulos para o 

exercício da docência. O período do estágio também serve para que o professor 
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do ensino básico compreenda o seu papel e valor para aquele estagiário. Que 

sua participação faz parte do processo de aprendizado do licenciado e que este 

contato necessita ser estimulado, valorizado e preservado. 

 

2.1.1 O Estágio curricular supervisionado e o Trabalho de campo na 

licenciatura em Geografia: O vivenciar a escola para além da teoria. 

 

O trabalho de campo (TC), para a formação, é uma etapa primordial, já 

que ali será desenvolvida a tão almejada prática. O discente do curso de 

licenciatura precisa ser estimulado a participar das aulas destinadas ao TC 

durante o período de graduação e também necessita compreender que esta 

modalidade de atividade pode ser realizada em diversas esferas, inclusive no 

ensino básico. Sendo assim construir um arcabouço teórico e prático para ser 

desenvolvido em sala de aula é um dos papeis do curso de Geografia.  

        Monteiro e Santos (2015) dissertam sobre a importância na formação 

de professores a partir das experiências vivenciadas em aulas a campo. 

 

A aula de campo é uma metodologia fundamental na formação 
de professores porque preparam a ação docente como prática 
pedagógica a uma aprendizagem mais realista, onde o objetivo 
dessas práticas tem como fins a pesquisa, coleta de dados, 
observações e descrições de paisagens, agregando e 
acrescentando informações ao estudo dessa disciplina tão 
ampla e dinâmica (MONTEIRO; SANTOS, 2015, p.2). 

 

Segundo Rocha e Salvi (2010)  

Com relação à tipologia das denominações: atividades, saídas e 

visitas de campo, conclui-se que, estas surgem, quando o 

objetivo do estudo é se referir, de forma genérica, às atividades 

exteriores à sala de aula, incluindo ai os T.C, os estudos do meio 

e as aulas de campo, excursões etc. (ROCHA; SALVI, 2010, 

p.10). 

 

Devido à ausência de consenso sobre a diferença entre aula a campo, 

trabalho de campo, campo, para a pesquisa de forma geral, compreende-se que 

neste trabalho o campo tem como definição o momento na qual o discente do 
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curso de licenciatura em Geografia, terá contato direto com a escola básica. 

Sendo assim o estágio na escola caracterizado enquanto uma etapa de campo 

da disciplina de estágio curricular supervisionado. O que não significa que esta 

é a única forma de campo para os licenciados, já que o campo no curso de 

Geografia (UFG/Jataí) também é desenvolvido nas disciplinas de núcleo comum 

do curso de Geografia, em conjunto com o bacharelado. Porém, o campo do 

Estágio curricular supervisionado (ECS) tem como análise todos os atributos 

referentes ao contato e atuação do licenciado com a escola. 

A resolução CEPEC Nº 730/2005 compreende o campo como: 

a) trabalhos de campo referentes a quaisquer disciplinas do 
curso e voltados ao conteúdo específico de uma disciplina, 
sendo de responsabilidade do professor, que o realizará de 
acordo com programação prevista no plano de curso; b) 
trabalhos de campo interdisciplinares realizados por um conjunto 
de professores de acordo com a previsão no plano de curso das 
respectivas disciplinas; c) trabalho de campo como componente 
curricular de uma disciplina específica com carga horária teórica 
e prática (Resolução CEPEC Nº 730, 2005, p.3) 

Para a resolução CEPEC Nº 730 /2005 e resolução CEPEC Nº 1424 /2016 

a prática como uma atividade para ser realizada nas disciplinas, de forma 

interdisciplinar tanto pelas disciplinas serem associativas como por questões 

financeiras, esta conciliação possibilita que a atividade seja aprovada e 

realizada.  

A resolução CEPEC Nº 1424 /2016 define esta atividade como 

O momento em que a pesquisa, o ensino e a extensão se 
fundem no conhecimento da realidade. Nesse sentido, deve ser 
uma atividade de reflexão constante para o ensino da geografia, 
propiciando ao egresso, seja na sua atividade de pesquisa, 
como profissional técnico e/ou como docente, uma visão menos 
fragmentada da realidade (Resolução CEPEC Nº 1424 , 2016, 
p.38) 

Desta forma é possível compreender que não há Geografia sem a aula a 

campo e o experimentar e nesse ponto de não haver geografia sem essa 

vivência. O discente deve compreender como estas atividades fazem a diferença 

em sua formação. E que esta formação deve ter todos os conhecimentos que a 

prática possibilita descobrir. Sendo este um ambiente para a exploração, o 

conhecer do novo, ou o reforço de todos os conteúdos vistos na graduação. Ter 

acesso e frequentar escola é uma forma de aula a campo para os licenciandos. 

Com a particularidade de não ser um estudo baseado na relação sujeito-objeto, 
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comum em determinadas áreas e sim na relação sujeito-sujeito, que é uma 

característica quando envolvem relações sociais.  

Há uma consideração a se fazer sobre o período no qual o aluno estará 

em campo na escola. O discente na escola tem que ter o total esclarecimento 

sobre seu papel enquanto pesquisador e como seu comportamento ético diante 

da escola é mais uma forma de reaproximar academia e sociedade. A ética é 

uma das bases da construção da identidade docente, na relação sujeito-sujeito 

há questões que precisam ser desenvolvidas com sensibilidade, sendo assim, 

uma atuação ética, pautada nestas questões é de suma importância para o 

sucesso da pesquisa realizada durante a aula a campo do licenciando. 

 

Durante o curso de graduação começam a ser construídos os 
saberes, as habilidades, posturas e atitudes que formam o 
profissional. Em períodos de estágio, esses conhecimentos são 
ressignificados pelo aluno estagiário a partir de suas 
experiências pessoais em contato direto com o campo de 
trabalho que, ao longo da vida profissional, vão sendo 
reconstruídos no exercício da profissão. (ALMEIDA; PIMENTA, 
2014, p. 73) 
 

Os elementos desenvolvidos para uma postura ética durante a estádia do 

discente na escola, necessitam ser discutidos durante a disciplina de Estágio 

Supervisionado I, Didática I e II, entre outras disciplinas referentes à licenciatura, 

mas, esse trabalho não deve ser delegado apenas aos docentes que atuam 

nessas disciplinas e sim desenvolvido por todos os docentes do curso de 

licenciatura em Geografia. Esta cooperação faz com que não ocorra sobrecarga 

para os docentes responsáveis pelas disciplinas citadas. Além de proporcionar 

visões diferenciadas do que é ter ética em sala de aula.  

Contar com a colaboração de todo os docentes do curso de licenciatura 

em Geografia é uma tarefa a ser praticada em todos os períodos. Para que dessa 

forma os docentes que tem maior domínio sobre o ensino de Geografia não 

fiquem sobrecarregados. E aqueles docentes que tem pouca ou nenhuma 

experiência com o ensino de Geografia saiam da sua zona de conforto e 

percebam a importância de compreender as dinâmicas que envolvem a 

Geografia acadêmica e a Geografia escolar em um curso de licenciatura. 
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2.2 Ensinar não é receita de bolo: Como farei meu aluno compreender, 

professor?  

 

A resolução CEPEC Nº 1424/2016 tem como um dos pré-requisitos a 

obrigatoriedade das práticas como componentes curriculares (PCC) nas 

disciplinas para os discentes da licenciatura, o que o diferencia da resolução 

CEPEC Nº 730/2005 em que não havia a obrigatoriedade e estas práticas 

poderiam ser realizadas ou não dependendo apenas do perfil do docente que 

estivesse lecionando a disciplina.  

O Ministério da educação (MEC, 2005) define a PCC como: 

 

O conjunto de atividades formativas que proporcionam 
experiências de aplicação de conhecimentos ou de 
desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da 
docência. Por meio destas atividades, são colocados em uso, no 
âmbito do ensino, os conhecimentos, as competências e as 
habilidades adquiridos nas diversas atividades formativas que 
compõem o currículo do curso. As atividades caracterizadas 
como prática como componente curricular podem ser 
desenvolvidas como núcleo ou como parte de disciplinas ou de 
outras atividades formativas. Isto inclui as disciplinas de caráter 
prático relacionadas à formação pedagógica, mas não aquelas 
relacionadas aos fundamentos técnico-científicos 
correspondentes a uma determinada área do conhecimento 
(BRASIL, 2005, p.3) 
 

A exigência sobre o cumprimento da PCC no curso faz com que os 

docentes tenham obrigatoriedade de aplicá-las durante as disciplinas. Mas há 

uma questão que deve ser amadurecida a respeito da PCC que é, quais 

disciplinas tem aproveitamento total da PCC e quais disciplinas a PCC não tem 

aplicabilidade, como por exemplo, disciplinas que versam sobre temáticas 

ligadas a procedimentos, como o uso de normas técnicas ou a elaboração de 

projetos de pesquisa. Neste ponto ocorre uma divisão entre o que é benéfico ou 

não para o discente. E o que será apenas para constar como realizado por 

determinadas disciplinas. 

A exigência da PCC no curso de licenciatura traz uma perspectiva que as 

disciplinas de núcleo comum sejam vivenciadas de forma diferente do 

bacharelado, trazendo benefícios para a formação do discente em licenciatura. 
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Já que nas disciplinas na qual a PCC tem efetividade o discente terá que 

descobrir como trazer os conteúdos da Geografia acadêmica e transforma-los 

em Geografia escolar. 

Segundo Bego, Oliveira e Correa (2016) 

 

As atividades relativas à PCC devem constituir-se em momentos 
de formação importantes para proporcionar ao discente a 
oportunidade de conhecer, analisar e intervir no espaço escolar 
ou em outros ambientes educativos e, por meio de diversos 
olhares, que obrigatoriamente interajam entre si, busquem a 
compreensão da realidade de forma menos fragmentada e 
compartimentalizada, ou seja, de forma relacional e dinâmica 
(BEGO; OLIVEIRA; CORREIA, 2016, p.5). 

 

A PCC é um avanço para o curso de Geografia da Regional Jataí. Mas é 

de suma importância que ocorra o acompanhamento dos discentes submetidos 

a esta nova proposta e se de fato durante os quatro anos de sua formação a 

PCC foi aplicada. Mas está é uma discussão para o futuro. Espera-se que a partir 

da PCC seja possível iniciar a construção de uma identidade docente no discente 

de graduação e diminuir o abismo citado anteriormente que a Geografia 

acadêmica apresenta ao ser comparada com a Geografia escolar. 

 

A Resolução CNE/CP 2/2002 determina que os cursos de 
licenciatura devem dedicar “400 horas de prática como 
componente curricular, vivenciadas ao longo do curso”. O curso 
de Licenciatura em Geografia da UFG/Regional Jataí atende 
essa Resolução em seu item I do artigo 1°, bem como ao 
Parecer 15/2005 do CNE/CES, que esclarece a diferença entre 
Prática como Componente Curricular (PCC), Atividades Práticas 
e Estágio Supervisionado (Resolução CEPEC Nº 1424, 2016, 
p.25). 
 

A prática será realizada em cada disciplina obrigatória da licenciatura, seja 

núcleo comum ou específico, totalizando 400 horas de PCCs. Distribuídas de 

forma heterogênea com uma carga horária maior nas disciplinas de núcleo 

específico. A disciplina de formação de professores em Geografia, por exemplo, 

tem 40 horas de PCC estipuladas, em contrapartida todas as disciplinas do 

primeiro período têm como carga horária obrigatória de 10 horas. 

Como dito anteriormente a obrigatoriedade do desenvolvimento da PPC 

é benéfica para os discentes do curso, já que assim é possível que a ponte entre 
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Geografia acadêmica e Geografia escolar poderá ser construída. Porém, como 

já discutido a inclusão da PCC oferece desafio, quando é direcionado ao 

desenvolvimento da PCC em disciplinas que são técnicas. 

 

Para complementar a PCC, os discentes terão que participar de 
atividades orientadas que visam o desenvolvimento de práticas 
em disciplinas que o aluno está cursando no semestre, tais 
como: elaboração de materiais didáticos de conteúdos teórico-
práticos em Geografia, organização de conteúdos em uma 
disciplina, proposta e aplicação de novas metodologias de 
ensino de Geografia, desenvolvimento e aplicação da 
experimentação no ensino de Geografia, apresentação oral de 
conteúdos científico-cultural (Resolução CEPEC Nº 1424 , 2016, 
p.25). 
 

 

O diferencial da implementação das PCCs de forma obrigatória é a 

possibilidade de ter acesso a docentes experientes para orientar se aquela 

prática é adequada ou não para o desenvolvimento de determinado conteúdo na 

escola, e como essa prática poderá afetar os alunos do ensino básico.  

Valorizar a elaboração de PCCs para estas disciplinas é importante para 

que assim o futuro licenciado tenha a possibilidade de assimilar formas para 

desenvolver os conteúdos vistos durante o curso de licenciatura. A construção 

de uma PCC requer tempo, e conta com erros e acertos para serem elaborados 

por cada disciplina. Documentar e fazer reuniões semestrais sobre os avanços 

nas PCCs é necessário para a consolidação desta prática e a sua efetiva 

contribuição para a formação dos futuros licenciados. 

 

A distribuição da PCC ao longo da estrutura curricular deve 
buscar desenvolver atividades teórico-práticas ao longo do 
curso, que articulem disciplinas da formação específica e da 
formação pedagógica, assumindo, portanto, um caráter coletivo 
e interdisciplinar. As atividades relativas à PCC devem constituir-
se em momentos de formação importantes para proporcionar ao 
discente a oportunidade de conhecer, analisar e intervir no 
espaço escolar ou em outros ambientes educativos e, por meio 
de diversos olhares, que obrigatoriamente interajam entre si, 
busquem a compreensão da realidade de forma menos 
fragmentada e compartimentalizada, ou seja, de forma relacional 
e dinâmica (BEGO; OLIVEIRA; CORREIA, 2016, p.5). 
 

Ter a reflexão sobre as PCCs com os discentes do curso é importante, já 

que não basta apenas apontar erros e acertos. É preciso que os discentes 
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compreendam o motivo de terem alcançado ou não aqueles resultados. A PCC 

vem para somar com a formação do discente, logo aprender com a sua prática 

e com a prática de outros discentes proporciona um ambiente de aprendizado 

propício a novas descobertas ou reformulação de pressupostos metodológicos. 

Todo o processo de desenvolvimento da PCC durante o primeiro período 

de 2018-1 foi construído em conjunto com as disciplinas ofertadas aos calouros, 

sendo assim houve a primeira tentativa de desenvolver PCCs a partir da nova 

resolução CEPEC Nº 1424 /2016. A relação da obrigatoriedade de PCCs e 

disciplinas ofertadas pelo curso é nova, os docentes do curso estão trabalhando 

com base em ajustes, mas essa construção diária é fundamental para o possível 

despertar da identidade docente dos discentes da licenciatura. 

O item 6.7 da resolução CEPEC Nº 1424/2016 tem como proposta a 

elaboração de seminários pedagógicos desenvolvidos pelos docentes do curso 

de Geografia. Com objetivo de avaliar e amadurecer questões que envolvam a 

disciplina ofertada no curso e o ensino de Geografia.  

 

Nestes seminários, todos os professores dos cursos de 
Geografia terão a oportunidade de discutir e avaliar o ensino 
desenvolvido na sua disciplina, bem como estabelecer 
procedimentos didáticos conjuntos que favoreçam a formação 
do profissional. Tais reuniões podem permitir, ainda, a 
integração entre as disciplinas do curso e o estudo dos princípios 
orientadores do currículo, incluindo temas relacionados à 
formação de professores, à metodologia de ensino e ao 
conteúdo específico de Geografia (Resolução CEPEC Nº 
1424,2016, p.27) 
 

Esta prática é um novo desafio a ser superado pelos docentes do curso, 

uma forma de encontro entre a Geografia acadêmica e a Geografia escolar, 

diminuindo o abismo que pode acontecer com o passar dos anos que os 

docentes ficam submersos em suas áreas específicas e acabam se afastando 

do ensino de Geografia. Desta forma, a PCC se coloca como mais uma 

oportunidade para que discentes vivenciem, durante a formação inicial, de 

experiências de ensino e iniciem sua trajetória do fazer-se professor. 

 

 

 



56 

 

 

2.3 Atividades complementares e sua importância para a formação inicial: 

Quem faz Geografia turista é? 

Como requisito necessário à formação inicial, o discente deve comprovar 

a realização de atividades complementares. Para a resolução nº 1/2016 do curso 

de licenciatura em Geografia – Regional Jataí. As atividades complementares 

são “participação do(a) estudante, sem vínculo empregatício, em pesquisas, 

conferências, seminários, palestras, debates e outras atividades eminentemente 

científicas, acadêmicas, artísticas ou culturais” (resolução nª1/2016, Geografia 

licenciatura - UFG) . 

As atividades complementares como pré-requisito para a conclusão do 

curso propiciam direta ou indiretamente com que os discentes tenham acesso a 

atividades como eventos científicos, palestras, minicursos, treinamentos, etc. 

Proporciona que a universidade esteja acessível a desenvolver eventos na sua 

estrutura e valorizar o conhecimento desenvolvido em atividades de pesquisa, 

ensino e extensão.  

O Art. 3º da Resolução 01/2016 disciplina as atividades complementares 

que foram adaptadas ao longo dos períodos do curso. Como por exemplo, a 

aceitação de cursos online como créditos para estas atividades. 

 

Art. 3º Para a obtenção do título de Licenciado em Geografia 
pelo Curso de Licenciatura em Geografia da UFG/Regional 
Jataí, o(a) estudante deverá completar, no mínimo, duzentas 
(200) horas de atividades complementares, respeitando-se os 
limites por eixo de atividades previstas no Anexo I, em 
consonância com as regulamentações pertinentes da UFG 
(resolução 01/2016, p.3) 
 

Essa obrigatoriedade é a forma mínima que o curso propicia para que os 

discentes tenham contato com a produção de ciência o que em muitos casos é 

esquecido pela sociedade por estar recluso a um nicho de indivíduos. 

Segundo Figueiredo et al (2016),  

 

Os eventos científicos ou encontros científicos apresentam-se 
como fonte essencial na busca de novos conhecimentos, 
permitindo o enriquecimento do saber acadêmico, uma vez que 
reúnem profissionais especialistas, estudantes e outros grupos 
com interesses e áreas em comum, para trocas e transmissão 
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de informações, ampliando e construindo assim, sua cultura, 
formação acadêmica e profissional (FIGUEIREDO et al, 2016, 
p.3) 
 

Durante estes eventos é possível manter contato com estudantes de 

outras universidades, além das viagens que ocorrem entre turmas para 

congressos em outras cidades e até fora do país. O cenário atual não é 

reconfortante neste quesito já que as Universidades estão perdendo os 

incentivos financeiros ofertados nos últimos anos e a possibilidade de troca de 

aprendizado entre os discentes a partir destas atividades está se tornando 

escassa. 

Sobre um novo olhar é possível perceber que trazer as pesquisas 

acadêmicas para o ambiente escolar de maneira readequada possibilita que os 

alunos do ensino básico tenham acesso atualizado dos temas que veem nos 

livros de maneira defasada. Já que os discentes ao desenvolver atividades de 

pesquisa, extensão e ensino, o fazem a partir de recortes temporais e espaciais 

mais próximos da realidade do aluno do ensino básico. Seria uma forma de 

aproximar o universo acadêmico da realidade do Ensino Básico. 

Para que ocorra uma boa formação no curso de licenciatura, é 

indispensável que a universidade forneça recursos para que estes discentes 

busquem e assimilem novas formas de praticar a docência. Isso poderá ser 

realizado através de palestras. Workshops, semanas acadêmicas, além de um 

referencial bibliográfico atualizado nas ementas com acesso permanente na 

biblioteca. 

 

As Atividades Complementares têm como objetivo garantir ao 
estudante uma visão acadêmico-profissional mais abrangente 
da Geografia e áreas afins e, sobretudo, da vivência 
universitária. Elas são o conjunto de atividades, mas não de 
disciplinas, escolhidas e desenvolvidas pelos estudantes 
durante o período disponível para a integralização curricular. 
Entende-se por Atividades Complementares a participação em 
conferências, seminários, palestras, congressos, cursos 
intensivos, debates e outras atividades científicas, profissionais 
e culturais. As atividades de iniciação científica poderão ser 
computadas como Atividade Complementar (Resolução CEPEC 
Nº 1424, 2016, p.30-31) 

 

O artigo nº 7 da resolução CEPEC Nº 730 /2005 busca relatar como a 
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estrutura do curso possibilita que o discente compreenda a respeito dos 

conteúdos vistos durante o curso e como eles serão mediados entre professor-

aluno, esta mediação poderá ocorrer através de aulas discursivas, atividades de 

campo, trabalho a campo, laboratórios, grupos de estudo, etc. Estas atividades 

fazem parte da formação inicial dos discentes, mas ao longo da sua carreira 

profissional necessitam ser continuadas. 

 

2.4 A referência do que é ser docente: Construção e desconstrução da 

identidade docente.  

As disciplinas especificamente voltadas à formação de professores são 

oportunidades para a manifestação de posicionamentos dos licenciandos quanto 

às expectativas quanto à formação, o perfil e a atuação profissional do 

profissional de educação. Nestas disciplinas a discussão destes perfis possibilita 

que os discentes construam sua própria identidade do ‘ser professor’. A 

resolução CEPEC Nº 730 /2005 não traz nenhuma menção a essa questão da 

forma com que o futuro licenciado desenvolverá sua prática docente além da 

exercida no estágio supervisionado obrigatório. Sthal e Santos (2012) dissertam 

sobre o estudante de licenciatura e a persona na qual estes estudantes se 

espelham para definir horizontes sobre o que é ser professor. 

 

O estudante de licenciatura, ao ingressar no ensino superior já 
possui algumas ideias e conceitos sobre a profissão escolhida, 
como o que é ensinar, aprender e avaliar. Assim, tais ideias vão 
sendo desenvolvidas, algumas são refutadas, outras, 
consolidadas no decorrer do período de graduação. Portanto, se 
por um lado entendemos a formação como um processo 
contínuo e amplo que engloba todos os contextos com o qual o 
professor interage, compreendemos que é na formação inicial, 
no curso de formação de professores em uma instituição de 
ensino superior, que o professor- aluno vai desenvolvendo e 
adquirindo competências para a docência, bem como, tendo 
maior contato com o campo de trabalho no qual atuará (STHAL; 
SANTOS, 2012, p.3) 
 

O momento no qual os discentes relacionam as características que 

compreendem fazer parte da identidade docente é valioso para o aprendizado 

dos futuros licenciados. As bibliografias referentes devem orientar os discentes 
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para que desta maneira ao longo de sua formação ocorra uma construção dessa 

identidade. Mas, essa identidade não estará finalizada com a conclusão do 

curso, já que a partir do exercício da profissão, a identidade poderá sofrer 

mudanças com o amadurecimento, uma vez que cada professor-sujeito 

responde de uma maneira aos estímulos vivenciados na carreira docente. Para 

Sthal e Santos (2012) a universidade é, 

 

Um espaço de formação e aprendizagem institucionalizado. 
Neste espaço institucional de formação, são proporcionadas ao 
estudante de licenciatura as disciplinas acadêmicas e 
pedagógicas que deverão dar sustentação para o exercício da 
profissão. Cabe, entretanto, mencionar que enquanto espaço 
físico apenas, não há base sólida e significativa para o 
desenvolvimento profissional do professor em formação. 
(STHAL; SANTOS, 2012, p.3) 

 

A resolução CEPEC Nº 1424 /2016 já se posiciona a respeito do tema, 

explicando sobre as questões de atividades práticas que devem ser 

desenvolvidas no curso para ocorrer o amadurecimento da visão do futuro 

licenciado sobre a docência. 

 

Busca-se dar ênfase às atividades práticas, que possibilitem a 

passagem de uma visão de ensino como mera reprodução da 

matéria, para a de ensino como ajuda pedagógica aos alunos, 

de modo que aprendam a pensar com autonomia e a construir 

novas e mais ricas compreensões acerca do mundo. (Resolução 

CEPEC Nº 1424, 2016, p.16) 

 

A construção da identidade docente no curso de licenciatura em Geografia 

deve levar em consideração o local no qual o discente do curso será inserido 

para a sua prática docente.  

 
Ponderamos que formação inicial é de fato relevante e 
significativa quando amplia a capacidade de aprender a buscar, 
investigar, incitar a curiosidade, refletir e discutir, e por isso 
consideramos estes aspectos como princípios do processo de 
formação. Neste sentido, os princípios de formação devem 
acompanhar o desenvolvimento profissional e o professor em 
formação precisa estar atento ao contexto educacional e social 
no qual está inserido (STHAL; SANTOS, 2012, p.4) 
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Os desafios enfrentados pelos docentes do curso de licenciatura para a 

qualificação adequada dos discentes a partir das mudanças ocorridas no campo 

do conhecimento geográfico extrapolam a formação para a docência, sendo 

necessário formar um profissional capaz de utilizar a pesquisa, o trabalho de 

campo e as atividades de extensão como ferramentas de ensino possibilitam que 

o futuro licenciado desenvolva o sentimento de “ser professor”. A construção 

desse profissional é realizada a partir das diferentes dimensões formativas que 

contribuem para que este amadurecimento durante a formação inicial aconteça 

e continue ao longo do exercício profissional da docência. 

 

2.5 As ementas das disciplinas referentes ao ensino de Geografia. 

Analisar a resolução CEPEC Nº 730/2005 do curso de Geografia e a 

ementa das disciplinas referentes à licenciatura possibilitaram apontar algumas 

questões pertinentes à discussão. A primeira como foi dito anteriormente a 

resolução CEPEC Nº 730 /2005 do curso não foi desenvolvido para a realidade 

dos discentes e docentes do curso de licenciatura em Geografia da Regional 

Jataí, tendo consequência direta na efetividade da produção do conhecimento 

dos discentes, já que não é levada em consideração a formação dos docentes 

do curso de Geografia. A grade de Goiânia tinha disciplinas que seriam melhores 

administradas com os recursos disponíveis na capital, não na Regional de Jataí. 

Da mesma forma, há inserções de conteúdos e disciplinas na nova 

Resolução que atendem a demandas específicas do atual momento histórico e 

da legislação. Não há na resolução CEPEC Nº 730/2005 uma disciplina voltada 

para os estudos afro-brasileiros mesmo com a lei nº 10.639/03 que é anterior à 

resolução e que torna obrigatório o ensino de cultura afrobrasileira nas escolas, 

foi inserido na resolução CEPEC Nº 1424/2016 uma disciplina voltada para 

questões étnico-raciais, com objetivo de contemplar essa demanda de 

obrigatoriedade que foi cobrada a partir de 2008 pelo Ministério da educação - 

MEC. 

Na área da inclusão só há uma disciplina, que seria a Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS) que passou a ser obrigatória para a conclusão do curso de 

licenciatura em Geografia no ano de 2014. Anteriormente a disciplina era 
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realizada na modalidade núcleo livre, ou seja, o licenciado optaria por cursar a 

disciplina, mas não era obrigatório para a conclusão do curso. 

Não há garantias através de disciplinas obrigatórias que os futuros 

licenciados tenham contato com pressupostos metodológicos que trabalhem 

inclusão. E isto poderá acarretar dificuldades para os futuros licenciados, já que 

as escolas estão passando por um processo contínuo de readequação curricular 

para atender este perfil de aluno com necessidades educativas especificas, 

inclusive na escola particular, devido às exigências contidas na lei brasileira de 

inclusão 13.146/2015, uma luta das pessoas com deficiência desde a LDB Nº 

9394/96. 

A respeito da formação de professores há três disciplinas direcionadas 

para a didática do professor na resolução CEPEC Nº730/2005, sendo estas: 

Didática e formação de professores, Didática e formação de professores de 

Geografia I e II. Estas três disciplinas são responsáveis por trazer os 

pressupostos para auxiliar na construção da identidade do professor. 

As disciplinas de Didática e formação de professores em Geografia I e II 

têm como ementa temas relacionados à Geografia escolar, com textos de 

pesquisadores da área. Estas disciplinas abordam questões relativas ao 

professor de Geografia e sua atuação docente. Como é formada a construção 

da identidade docente deste profissional a partir das bibliografias disponíveis 

durante a disciplina. Estas disciplinas são ofertadas concomitantemente ao 

Estágio. Então o discente poderá vivenciar a teoria e prática e assim ir 

construindo a sua própria identidade enquanto professor. 

A partir do momento em que os discentes têm contato com as disciplinas 

de núcleo especifico, é o momento no qual estes tem a possibilidade de tirar 

dúvidas a respeito da sua futura prática docente, onde ter acesso a bibliografias 

específicas do ensino de Geografia e sobre a Geografia escolar direcionam os 

discentes para a prática em aula.  

As disciplinas específicas e de núcleo comum precisam dialogar com a 

licenciatura, já que tecnificar as disciplinas de núcleo comum pode prejudicar o 

aprendizado dos discentes da licenciatura, ao mesmo tempo que deve haver um 

rigor para que as disciplinas tenham um caráter propício ao aprendizado tanto 

para licenciados como para bacharelandos. Desta forma tanto o bacharel quanto 

o licenciado tem acesso ao mesmo nível de conhecimento e cobrança a respeito 
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do seu aprendizado. Alguns licenciados em Geografia apresentam dificuldades 

ao cursar as disciplinas da área física, mas isto não deve ser empecilho para que 

estes discentes dediquem-se a uma aprovação satisfatória para o curso e para 

o profissional. 

Sobre a mediação dos conteúdos pelo docente responsável a resolução 

CEPEC Nº 1424 /2016 define como 

 

Norteados pelas Diretrizes Curriculares, os currículos dos cursos 
de Geografia da UFG (Bacharelado e Licenciatura) adotaram 
como princípio, a ênfase no raciocínio e na visão crítica do 
estudante, sendo o professor um articulador e sistematizador de 
ideias e não mais a fonte principal de informações para os 
estudantes. Neste sentido, os componentes curriculares 
convergem para um enfoque mais investigativo, procurando 
definir um equilíbrio entre atividades teóricas e práticas com o 
objetivo do desenvolvimento crítico-reflexivo dos estudantes 
(Resolução CEPEC Nº 1424, 2016,p.22) 

 

A partir do que foi analisado da resolução CEPEC N º 730/2005 e 

resolução CEPEC N º 1424/2016 foi possível observar avanços a respeito do 

que é esperado como currículo obrigatório básico em um curso de formação 

inicial de professores. Ocorreram readequações ao longo do período no qual a 

resolução CEPEC Nº 1424 foi elaborada. Que aproximaram o curso de 

determinadas demandas sociais que necessitam ser discutidas, como questões 

étnico-raciais, inclusão, tecnologia, etc.  

 

2.6 Requisitos para a formação do licenciado em Geografia e o ambiente 

escolar. 

Existem requisitos mínimos para a formação do futuro licenciado, que 

serão construídos, reconstruídos, despertados durante a formação inicial. É 

errôneo ignorar a vivência dos discentes, o período na faculdade serve, antes de 

mais nada, para demonstrar uma nova perspectiva para este sujeito, já que antes 

este era aluno de ensino básico, tornando-se docente o faz enxergar o outro lado 

da vivência, a visão do profissional e a importância da construção de uma 

identidade docente ética para o exercício da profissão. 



63 

 

 

O artigo 3º da resolução CEPEC Nº 730/2005 contempla que o curso de 

licenciatura em Geografia “se destinará à formação de profissionais voltados às 

atividades de ensino fundamental e médio, preparados para realização de 

pesquisa e produção intelectual” (Resolução CEPEC N 730, 2005, p.1).  

O ambiente escolar é um local que os licenciandos em Geografia já 

tiveram acesso, como alunos (do ensino básico), porém, ao iniciar o processo de 

formação docente, a forma na qual o licenciando assimila o ambiente escolar é 

diferente. Naquele momento o licenciando passa a enxergar o ambiente como o 

local de trabalho. É comum que os licenciandos já tenham conhecimento das 

dificuldades e privações que podem enfrentar na escola básica, porém durante 

a formação superior cabe às disciplinas específicas trabalharem estas questões 

de maneira equilibrada para que assim o futuro licenciado consiga criar 

possibilidades de atuação na educação básica.  A resolução CEPEC Nº 1424 

/2016 traz alguns apontamentos a respeito disto 

 

Lidar com os eventos e processos no cotidiano dos ambientes 
escolares; Dialogar com os sujeitos envolvidos no processo 
educacional, considerando as diversas relações nele presentes, 
tais como: professor-aluno, aluno-aluno, professor-professor; 
Incorporar, no processo de ensino-aprendizagem, as 
experiências vividas pelos sujeitos neles envolvidos;  Organizar 
o conhecimento geográfico, adequando-o ao processo de ensino 
aprendizagem em Geografia;  Elaborar e implementar projetos 
de ensino de Geografia (Resolução CEPEC Nº 1424, 2016, 
p.21). 

 

O cotidiano escolar é um novo desafio para o discente do curso, e todas 

as questões que envolvam a licenciatura necessitam fazer parte das discussões 

a respeito da prática docente. A construção de uma identidade docente crítica e 

autônoma que dialogue com os embates educacionais que acontecem a nível 

diário são de suma importância para o amadurecimento destes indivíduos 

durante o curso e durante a sua prática enquanto docentes. 

 

Estas questões devem ser discutidas com os discentes de forma 
com que alguns estereótipos e impressões criadas a respeito da 
docência sejam desconstruídas. O professor é um ser humano, 
com ideologia, características únicas, com posicionamento 
político, até quando não expõe, e retomar a humanidade na 
profissão é primordial para que ao ser discutida a identidade 
docente e como ela é concebida o discente perceba quais 
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estereótipos e impressões foram internalizadas e que a partir do 
questionamento foram revistas. O profissional em seu processo 
de formação inicial deve ser capacitado para apresentar uma 
visão crítica sobre o papel social da ciência e da geografia, 
entendendo-a como um produto do processo histórico-social; 
Reconhecer a não neutralidade das ciências, em particular da 
geográfica, nos contextos sociais, culturais políticos e 
econômicos; Apresentar uma visão crítica dos problemas 
educacionais brasileiros e propor soluções adequadas com 
aplicações diretas ou indiretas para o ensino de geografia;  
Apresentar capacidade de se posicionar criticamente frente aos 
movimentos educacionais, às tecnologias da informação e 
comunicação, aos materiais didáticos e aos objetivos do ensino 
de geografia (Resolução CEPEC Nº 1424, 2016, p.19). 
 

 

 A resolução CEPEC Nº 1424/2016 relaciona algumas questões que 

envolvem a ética profissional do professor de ensino básico, como também de 

pesquisador, aquele que trabalha diretamente com a pesquisa, já que é 

entendido que o professor também é um pesquisador e que a universidade é um 

meio de produção da pesquisa para benefício social, como a profissão docente 

é primordial na construção de uma sociedade pautada no humanismo, 

igualdade, equidade de direitos. Sendo o professor, aquele responsável por 

trazer mediações das questões que estão direta ou indiretamente ligadas ao 

ensino de Geografia e que afetam diretamente ou indiretamente os alunos do 

ensino básico. 

 

Quando o profissional trabalha com o ensino, ele é formador de 

mentalidades que vão buscar transformar a sociedade, pautados 

pela luta por justiça e equidade social. Quando atua na área 

técnica ou científica, tem responsabilidade com o conhecimento 

da realidade e com os caminhos mais corretos para indicar 

políticas e ações que levem à solução científica ou técnica dos 

problemas sociais e ambientais (Resolução CEPEC Nº 1424, 

2016, p.15) 

 

Os discentes que tem familiaridade com a área física da Geografia 

necessitam desenvolver aptidões referentes a temáticas humanísticas e aqueles 

que apresentam aptidões para temáticas humanísticas primordialmente 

precisam ter conhecimento sobre as temáticas físicas. Para que desta forma não 
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ocorra o distanciamento e divisão da ciência em duas, Geografia física e 

Geografia humana. 

 

O Ensino deve fornecer o arcabouço teórico e metodológico 
necessário á compreensão por parte do aluno de uma realidade 
em transformação, levando-o a perceber sua inserção política 
como agente potencialmente capaz de promover mudanças 
importantes na relação sociedade-natureza. A pesquisa, por sua 
vez, deve ser inserida no cotidiano do ensino, tanto como 
momento de aplicação das técnicas de análises espaciais, como 
potencializadora da capacidade de reflexão do aluno sobre a 
realidade na qual está inserido (Resolução CEPEC Nº 1424, 
2016, p.36). 

 

O ser humano e sua vivência, ações e relações é objeto de estudo da 

Geografia, a escola é um micro sistema de relações que a partir de estudos 

específicos é perceptível que aquela micro sociedade tem ação direta com a 

sociedade de forma geral. O que o aluno do ensino básico apreende na escola 

é levado para a sociedade e vice versa. A escola é um ambiente de construção 

da cidadania e o professor de Geografia faz parte deste processo, principalmente 

em conteúdos referentes à geopolítica, direitos civis, etc. 

 

Promover o entendimento de que interpretar a exclusão social é, 
sobretudo, compreender a exclusão territorial e humana advinda 
da apropriação e exploração desigual dos recursos da Natureza 
e do trabalho; Promover o entendimento de que as comunidades 
e os grupos humanos têm necessidades e carências e, portanto, 
os estudos geográficos estão vinculados às formas de 
organização socioespacial que emanam dos lugares, das 
culturas, dos desejos e das subjetividades (Resolução CEPEC 
Nº 1424, 2016, p.16) 
 

O discente na sua formação enquanto profissional indispensavelmente 

precisa conhecer o ambiente em que está inserido e como este ambiente 

influência no seu aprendizado. E a Geografia é uma das ciências do 

questionamento, do desenvolver a partir do sujeito e o futuro licenciado deve 

buscar apreender o máximo possível que é desenvolvido durante as aulas do 

curso. 

 O futuro licenciado ao cursar as disciplinas deve notar que a Geografia 

física e a Geografia humana precisam ser trabalhadas em conjunto, que essa 

separação da ciência é prejudicial à construção de sua identidade enquanto 
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profissional, já que em sala de aula a Geografia física e a humana serão 

debatidas. Os conteúdos serão desenvolvidos e haverá cobranças a respeito do 

conhecimento do professor do ensino básico sobre estas áreas. Logo, romper 

esta barreira que a Geografia formou entre as duas grandes áreas é mais um 

dos desafios enfrentados pelo futuro licenciado. 

A resolução CEPEC Nº 1424/2016 traz alguns apontamentos sobre as 

habilidades e competências a serem desenvolvidas a partir de disciplinas que 

tratam da parte física da Geografia.  

 

Ler, analisar e interpretar produtos de sensoriamento remoto e 
de sistemas de informação geográfica, e outros documentos 
cartográficos e matemático estatísticos; Tratar a informação 
geográfica, utilizando procedimentos cartográficos, matemático 
estatísticos, de processamento digital de imagem e de sistemas 
de informação geográficas; Construir documentos cartográficos 
e matemático-estatísticos, bem como repensar a informação 
geográfica em linguagem matemático estatística (Resolução 
CEPEC Nº 1424, 2016, p.20-21) 
 

Em um ambiente heterogêneo como a escola o discente encontrará perfis 

de alunos que tem características diferentes dos perfis que os docentes da 

graduação tiveram contato. A forma com que a escola tem trabalhado as 

diferenças está sendo acompanhada a partir das mudanças que ocorreram na 

sociedade, é possível que o discente tenha contato no estágio com alunos que 

são filhos de casais homoafetivos, alunos que tem uma identidade trans, alunos 

deficientes. Estas discussões são preciosas para o futuro licenciado. Trabalhar 

com estes temas nas disciplinas referentes à formação de professores tem 

relevância para a futura atuação do licenciado.  

É um grande desafio para os docentes que atuam na formação inicial, 

atenderem tais questões de forma satisfatória durante as disciplinas de núcleo 

específico. Para que não ocorra uma sobrecarga nos docentes das disciplinas 

específicas e no caso das disciplinas de núcleo comum, estas disciplinas 

necessitam ser trabalhadas de maneira que acolham os discentes de ambas as 

modalidades, evitando que a disciplina seja desenvolvida de forma rasa para a 

licenciatura, mas também que não seja uma formação com um viés apenas 

técnico.  
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2.7 Formação docente no curso de Geografia: dos desafios às 

possibilidades. 

Conforme afirmado anteriormente, o curso de graduação modalidade 

Licenciatura em Geografia se encontra em uma Unidade que conta também com 

a graduação em Geografia modalidade Bacharelado e Programa de Pós-

graduação em Geografia níveis Mestrado e Doutorado. Tal fato oferece aos 

discentes da graduação a possibilidade de continuar com seus estudos em 

diferentes níveis. Atualmente, o corpo docente do curso engloba egressos que 

continuaram a sua formação e atualmente são docentes na modalidade 

dedicação exclusiva. 

O desafio que os docentes do curso de graduação em Geografia 

enfrentam é desenvolver as disciplinas da melhor forma, mediando o 

conhecimento entre os discentes, e possibilitando que ocorra uma atmosfera de 

aprendizado mutuo entre as diferentes habilitações e níveis de formação 

oferecidos. O licenciando em Geografia pode aprender com o bacharel e vice 

versa.  

A resolução CEPEC Nº 1424/2016 do curso de Geografia de 2016 

apresenta uma construção sólida e pautada nas demandas atuais de ensino, a 

proposta de analisar as resolução CEPEC Nº 1424/2016 e CEPEC Nº 730/2005 

possibilitaram perceber que, a CEPEC Nº730/2005 era mais simples, genérico e 

estava desatualizada, não correspondendo com as mudanças que ocorreram 

nos últimos quinze anos, onde as tecnologias ganharam um espaço quase que 

permanente na rotina de todos. A resolução CEPEC Nº 1424/2016 está no 

caminho adequado para a construção de uma identidade docente atual e que 

possivelmente ao longo dos anos haverá demandas que a resolução não cobrirá, 

sendo assim necessário a sua reformulação.  

É importante que os discentes do curso de Geografia concluam, na 

graduação, um processo de formação inicial com uma base sólida para a 

construção da identidade docente, já que esta identidade é construída dentro e 

fora da academia, que estes tenham o preparo adequado para ministrar aulas e 

que as competências dos licenciados sejam alcançadas, não apenas para 

aumentar a nota do curso diante do MEC ou trazer recursos variados para o 
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curso de Geografia da Regional. Mas compete ao curso fornecer estes princípios 

como meios para alcançar a comunidade a partir destes futuros professores.  

A universidade fornecer as condições para que os discentes permaneçam 

no curso é de suma importância. Esta permanência pode se dar por diferentes 

meios e  realizada a partir da implementação de bolsas, como a de monitoria que 

auxilia os discentes do curso, permanência, alimentação, etc. A implementação 

de políticas e ações de permanência se coloca como elemento capaz de auxiliar 

nos esforços para potencializar o aprendizado e focar no desenvolvimento da 

identidade docente, possibilita tornar aquele profissional diferenciado dos outros.  

Um profissional com competências e complexidades que atua de forma 

ética e concisa no ensino. Que traz retorno social, político e cultural para a 

grande esfera da sociedade. Construir uma identidade é possibilitar que o 

prestígio apagado dos professores volte a ser uma pauta social. Onde aquele 

profissional tenha a sensibilidade que sua atuação tem papel significativo, mas 

uma vez reiterando sobre a autoestima docente. Que infelizmente está sendo 

diminuída diariamente devido a tantos empecilhos que “o ser professor” enfrenta.  

Formar profissionais que alcancem as qualidades competentes aos 

professores é proporcionar que o curso seja avaliado de forma significativa. E a 

sua permanência é diretamente ligada à qualidade da formação destes 

indivíduos. Já que um curso que não tem a preocupação sobre a qualidade e o 

perfil dos profissionais que está formando, tem mais chances de possuir um 

desempenho ruim, seja no seu papel social ou acadêmico.  

A licenciatura em Geografia propícia um aprendizado tão amplo, dinâmico 

que o licenciado tem uma bagagem construída durante a graduação para discutir 

sobre vários temas. Os estudos sobre a licenciatura em Geografia podem ser 

direcionados para conteúdos que alguns nem associam à ciência, mas quando 

trabalhados de maneira adequada fazem parte da Geografia. E todas estas 

competências são fundamentais na graduação. O despertar da pesquisa, o 

caminhar da escrita, o aprender novos idiomas, todos estes pontos foram 

abordados na construção da resolução CEPEC Nº 1424/2016.  

A amplitude que a Geografia proporciona para a pesquisa e o ensino é 

uma qualidade que precisa ser apresentada durante a formação dos licenciados, 

a variedade que pode ser proposta a partir da construção de pesquisas possui a 
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possibilidade de trabalhar questões próximas aos licenciados (racismo, 

discriminação, gênero) até questões que alheias a sua realidade.  

O percurso desta pesquisa ao questionar quais seriam as competências 

necessárias para a construção de uma identidade docente com alicerces 

baseados no ensino, pesquisa, auto estima, entre outros, é uma das possíveis 

formas de apontar os erros e acertos que a formação inicial atualmente possui 

diante da formação de novas turmas de licenciados.  

As disciplinas de formação de professores proporcionam um ambiente 

direcionado para trabalhar questões do professorado, da identidade docente, da 

ética, e de todas as questões que envolvam a licenciatura. Por isso o interesse 

em que os docentes que lecionem estas disciplinas já tenham tido contato com 

o ensino básico, para que a sua atuação não fique presa apenas à teorização 

dos temas abordados nos diversos livros disponíveis a respeito da temática. Ter 

contato com a realidade escolar proporciona uma discussão mais rica com os 

discentes. Que terão opiniões distintas, com experiências diversas ou ausência 

destas. Já que há aqueles discentes que iniciam a atuação em sala de aula antes 

do estágio supervisionado e há aqueles que somente terão o primeiro contato 

com este universo durante o estágio curricular. 

As disciplinas de formação de professores são um espaço adequado para 

levantar temas polêmicos a respeito da docência. Como a violência escolar, faixa 

salarial, saúde física e psicológica dos professores, entre outras questões. 

Discutir sobre a construção da visão do professor como um profissional dotado 

de múltiplas competências e ao mesmo tempo desconstruir esta idealização 

também é uma questão que compete ao curso. 

 

2.8 O Trabalho de final de curso (TFC) ou Trabalho de conclusão de curso 

(TCC) é importante? 

O trabalho final de curso (TFC) se constitui em etapa obrigatória à 

conclusão de diversos cursos de graduação por se constituir em importante 

oportunidade de experiência de pesquisa por parte dos discentes. De uma forma 

geral se constitui na proposição, construção, execução e discussão de uma 

pesquisa pelo discente. 
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No curso de licenciatura em Geografia – Regional Jataí o discente 

apresenta propostas de temas para o docente responsável pela sua propensa 

orientação. A partir da escolha do tema e do recorte temporal para a realização 

da pesquisa, inicia-se o processo de pesquisa. O docente responsável pela 

orientação é obrigatoriamente vinculado à instituição.  A construção desta 

pesquisa é realizada através da disciplina de TFC, onde há um docente 

responsável por ministrar e co-orientar o trabalho. A ementa da disciplina 

contempla referências e discussões para que os discentes amadureçam a 

percepção sobre elaboração de pesquisa.  

Durante a coleta de dados para a realização da pesquisa foi observado 

que a obrigatoriedade de apresentação do TCC foi vigente apenas para turmas 

que estiveram regidas pela Resolução CEPEC Nº730/2005, as turmas anteriores 

e posteriores à sua vigência não contam com tal exigência. 

Segundo Ferreira, Souza e Santos (2008) a disciplina referente ao TCC é 

um período no qual todos os discentes do curso são estimulados a aprender 

sobre fazer pesquisa e a importância da pesquisa para sua formação 

profissional. 

Todos os passos do discente devem ser acompanhados de 
forma que com as observações do docente auxiliem para que 
este adquira o amadurecimento na pesquisa, devendo ser 
desenvolvido um clima de motivação mútua. Os caminhos que 
por muitas vezes foram explorados pelo docente servem para 
que a pesquisa tome sua forma metodológica, mas esse contato 
não deve ser de subalterno para empregador e sim o de 
parceiros na compreensão de um novo conhecimento 
(FERREIRA; SOUZA; SANTOS, 2008, p.4) 
 

 Com a ausência dos estímulos a fazer pesquisa com um grau de 

complexidade maior há um significativo prejuízo na qualidade do aprendizado 

dos discentes. Por mais que os discentes participem de outras formas de 

pesquisa, como artigos, resenhas, o TCC tem uma aproximação com o que é 

exigido na formação continuada, em nível de pós-graduação, com seus 

respectivos níveis de complexidade, este era um dos meios para que os 

discentes escolhessem se a pesquisa no ensino superior é um caminho a ser 

trilhado ou não. 

Só será possível avaliar as consequências desta mudança a partir da 

formação das turmas que não tem o TCC como obrigatoriedade. Enquanto isso 

não acontecer a única coisa a se fazer é estimular os discentes do curso a 



71 

 

 

pesquisarem e desenvolverem artigos científicos com maior complexidade, já 

que não vai haver em nenhum momento de sua formação a elaboração de uma 

pesquisa completa tal qual a um trabalho de finalização de curso. Essa exigência 

de pesquisas mais elaboradas para os discentes do curso devem ser repensadas 

em conjunto com os docentes. 

 Há outra questão a ser levantada, os discentes do bacharelado em 

Geografia continuam com a obrigatoriedade para o TCC. E isso implica em uma 

questão, o discente que cursa bacharelado e fará o TCC não estará tendo um 

privilégio em detrimento do licenciado que não fará? Há equidade para as duas 

modalidades se um profissional terá suporte para a pesquisa através de 

disciplina específica e o outro profissional não? São questões a serem 

problematizadas. O TCC é na graduação a última chance para que o discente 

desenvolva uma pesquisa complexa a nível superior e que essa pesquisa poderá 

ser amadurecida durante as fases da pós-graduação.  

Sendo assim o TCC é uma etapa importante na vivência do discente, que 

tem a possibilidade de construir e desenvolver o papel de pesquisador, aprender 

técnicas de escrita, análise e método, ética e acesso aos meios para que a 

pesquisa seja realizada de forma coerente ao ter acesso a docentes (orientação 

e co-orientação). E que a partir desse processo realize outras etapas na 

docência como o acesso a pós graduação, congressos, encontros, etc.  

A análise das resoluções CEPEC Nº 730/2005 e CEPEC Nº 1424/2016 

possibilitaram a discussão sobre os conteúdos que os discentes do curso de 

licenciatura em Geografia – UFG – regional Jataí tem acesso ao longo de sua 

trajetória na formação inicial, sendo assim o desenvolvimento do capítulo 

seguinte discutirá a respeito da percepção do aprendizado ofertado pelo curso 

obtidos através das entrevistadas realizadas com os discentes em conclusão de 

curso do ano de 2018 e os licenciados em Geografia formados pela UFG – Jataí  

que estão em atuação nas redes de ensino públicas e particulares com o recorte 

temporal entre 2008 e 2018.  
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3. A BUSCA PELO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA: CONSIDERAÇÕES DE 

DISCENTES E PROFESSORES DE GEOGRAFIA DO ENSINO BÁSICO.  

 
As pesquisas desenvolvidas para a compreensão da atuação dos cursos 

de licenciatura, independente de qual área da docência seja, são responsáveis 

por fornecer dados para uma reflexão de como a estrutura dos cursos, as 

disciplinas e desenvolvimento delas a partir da ação docente, possibilitam o 

aprendizado dos licenciandos. 

A construção de um curso de licenciatura que desenvolva as aptidões 

para o exercício da docência é um desafio para a universidade. Ter o PPC do 

curso construído respeitando a realidade do local, a possibilidade de acesso a 

materiais, a estrutura adequada para o desenvolvimento das disciplinas, todas 

essas questões devem ser numeradas antes de finalizar a construção do PPC e 

discutir a aplicabilidade das disciplinas do curso. Como trabalhar determinado 

tema que necessita de laboratório se a universidade não se dispõe a oferecer a 

estrutura ou não há verba necessária para isso? E como contornar essas 

situações? Todos estes pontos necessitam ser pensados ao conceber o PPC do 

curso. 

Aprender a respeito da vivência do outro a partir dos relatos de discentes 

do curso de licenciatura em Geografia da UFG – Jataí e dos professores 

formados na UFG (2008 até 2018) e que atuam no ensino básico lecionando a 

disciplina de Geografia, traz a possibilidade de questionar se o curso está 

cumprindo com o seu papel social de formar estes profissionais de maneira 

decisiva para prática de ensino. Adicionalmente, é uma oportunidade de verificar 

e discutir sobre as estratégias e meios ofertados pela Universidade na formação 

continuada e no sentido de destacar a importância do papel da pesquisa para o 

professor e de sua maturidade de conhecimentos a partir de sua formação e 

vivência. 

Além do papel da formação inicial e de todas as etapas para se formar 

um professor, outra questão que se coloca é a trajetória anterior do discente até 

o curso de formação de professores. Nesse sentido, uma pergunta recorrente 

nos cursos de formação de professores, é: Por qual motivo você optou pela 

escolha da licenciatura? Esta pergunta ao ser direcionada aos entrevistados foi 
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respondida, na maioria dos casos, de forma imediata. Independente dos motivos 

apresentados houve alguma justificativa que foi o norte da escolha daquele 

entrevistado. 

Ao realizar a entrevista é possível conhecer a história de vida daquele 

profissional, por mais resumida que seja a sua resposta, em diversos pontos da 

entrevista através do seu discurso é perceptível qual o momento em que o 

entrevistado optou por ser professor, o motivo da escolha pela licenciatura em 

Geografia e se esta escolha ainda é a sua atualmente ou se está na profissão 

apenas por comodidade. Respeitando assim a fala destes entrevistados é 

possível não só analisar como o curso de Geografia – UFG – Regional Jataí 

contemplou seus conhecimentos durante sua formação, mas também, se o curso 

possibilitou que o professor do ensino básico e os discentes em processo de 

finalização de curso, tivessem a possibilidade de compreender, o porquê ser 

professor e porquê a Geografia. 

A aproximação realizada neste trabalho entre a questão que envolve a 

decisão de ser tornar professor surgiu a partir das entrevistas realizadas para a 

obtenção das opiniões dos graduandos do último período em licenciatura em 

Geografia (2018) e os docentes em atuação na rede de ensino pública e privada 

(ano de conclusão 2008 até 2018). O roteiro de entrevistas que direcionou este 

ponto da pesquisa está disponível no apêndice do trabalho.  

Os entrevistados trouxeram considerações distintas a respeito de suas 

escolhas, o que não é incomum já que a discussão neste momento é direcionada 

a singularidade na qual o sujeito esteve/está inserido e como ele comporta-se 

diante do mundo.  

 

3.1 Entre todas as licenciaturas por qual motivo Geografia? 

 
Kawe1 (2018), participante da pesquisa, passa pelo processo de 

descoberta da docência, já que há pouco tempo ainda era discente do curso. Ao 

                                                             
1 Os entrevistados serão tratados por nomes fictícios nesta pesquisa.  Os pseudônimos 

escolhidos tem origem Iorubá (Iyoruba), os significados foram atribuídos a partir de uma 

característica, expressão ou gesto marcante que ocorreu durante a entrevista. 
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responder a pergunta 1 “qual o motivo pela escolha pela licenciatura em 

Geografia?” Kawe (2018) resume quais foram os motivos pela escolha de ser 

docente. 

Eu sempre gostei muito de sala de aula, me espelhava em 
alguns professores, gostava dessa ligação, achava muito bonito, 
desde o começo escolhi a licenciatura. Eu sempre quis e gostei 
(Docente KAWE, 2018, pergunta 1) 

 

Quando a pergunta foi dirigida para Òmorãn (2017) que semelhante a 

Kawe (2018) finalizou o curso a pouco tempo houve acréscimo de informações 

a respeito do que os discentes esperam do próprio curso. Enquanto Kawe (2018) 

discute a respeito de afetividade, proximidade com determinados professores, 

um contato que na sua opinião foi primordial nas suas escolhas. Òmorãn (2017) 

se identificava com o curso, com a profissão docente, porém tinha objetivos pré 

estabelecidos que foram primordiais para a escolha em especifico pela 

Geografia. A Geografia para Òmorãn (2017) foi uma opção devido a seu anseio 

por continuidade de formação próxima e possível no sentido que a pós 

graduação poderia ocorrer na cidade onde reside, sem necessidade de cursar 

pós em outro local. 

 
Se deve a uma identificação pessoal com a profissão de 
professor e a Geografia em específico. Foi uma confluência de 
acontecimentos. Optei entre Geografia em vez de História por a 
Geografia ter pós. Sempre pensei em ter pós graduação. Eu 
queria ser professor universitário. Porém com a graduação e me 
achando no curso, eu tenho interesse em continuar na iniciação 
básica. Queria ter uma maior experiência, ter uma sala minha, já 
que sempre atuei apenas com substituições (Docente 
ÒMORÃN, 2018, pergunta 1) 

 

Sobre esta questão de escolhas a partir da possibilidade ofertada na 

realidade local do curso, é possível dissertar que as escolhas vem pela afinidade 

com a disciplina, com professores, mas também, a sobrevivência deve está 

incluída nestes fatores. Os discentes recorrem a determinados cursos por 

enxergarem que haverá a possibilidade de concluí-los de forma mais simples do 

que ocorrendo uma grande mudança. Mas essa é mais uma forma de 
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compreender essa opção, mas não determina que todas as vivências sejam 

semelhantes. 

Aidam elejo (2018) relata que atua como docente há alguns anos, 

começou com substituições antes de concluir o curso de licenciatura e já passou 

por outros processos em sua carreira, como por exemplo, pós graduação e 

cursos complementares em paralelo com suas atividades na escola, desta forma 

durante a entrevista Aidam Elejo (2018) demonstrou críticas profundas a 

formação de professores e sua atuação em sala de aula, em seu relato inicial 

expõe como a postura profissional do professor foi diretamente ligada com sua 

escolha pela Geografia, mas que isso não foi o único fator e que também ocorreu 

a afinidade com a ciência. Na entrevista descreveu que a ciência geográfica tem 

um leque vasto de possibilidades, onde alguns grupos conseguem relatar sua 

vivência a partir do que a Geografia produz. 

 

Eu acredito que tenha sido influência por professor, eu sempre 

quis ser docente, mas não sabia de quê, mas tive ótimos de 

Geografia. E era uma temática que me ambientava, eu falava da 

minha vivência. Eu estudava o mundo a partir da Geografia e 

passar isso pros alunos é muito bom (Docente AIDAM ELEJO, 

2018, pergunta 1) 

 

O perfil de Oluku Omi Tutu (2018) é de uma profissional que já vivenciou 

experiências durante sua carreira como, pós graduação, cursos, extensões, 

mudanças no ambiente escolar, apresentando em sua fala durante a entrevista 

um certo cansaço referente a carreira escolhida. Ao ser questionada sobre a 

pergunta 1 respondeu que 

 

Eu tinha duas opções entre as ciências biológicas e a Geografia, 

no terceiro ano fui motivada pela professora de Geografia. 

Fizemos uma pesquisa da Marilena Chauí, nunca esqueço. E 

nós discutimos a temática, ela disse que eu ia gostar da 

Geografia. Ela falou para eu fazer Geografia. Eu era preocupada 

na escolha do curso por questão de trabalho, já que Ciências 

Biológicas era integral e Geografia noturno. Assim poderia 

trabalhar durante o dia. Então no primeiro vestibular já entrei na 

Geografia (Docente OLUKU OMI TUTU, 2017, pergunta 1) 

 

Oluku Omi Tutu (2018) em seu relato retoma o papel do professor de 

Geografia do ensino básico como um fator determinante para a opção pela 
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licenciatura. A entrevistada foi motivada por sua professora de Geografia do 

ensino básico, mas será que se o professor ou professora da biologia insistisse 

ela ainda continuaria optando por Geografia? Até que ponto os professores tem 

influencia na vida de seus alunos? São questões a serem debatidas. Já que o 

aluno observa o professor, admira e deseja por afinidade tornar-se seu colega 

de profissão. Isto faz com que a relação aluno-professor tenha que ser discutida 

na graduação de forma que o futuro licenciado consiga assimilar mas um papel 

atribuído a sua profissão, a de formador de opinião. 

Dùn (2018) tem um relato semelhante a Oluku Omi Tutu (2018) a respeito 

da questão de trabalhar durante o dia e assim optar por um curso noturno. Desta 

forma relatando a respeito de um dos “n” perfis dos discentes do curso de 

Geografia, o de trabalhador diurno que deseja cursar a universidade e busca os 

cursos noturnos. 

 

Eu entrei em Geografia porque era um curso noturno, eu 
pretendia trabalhar durante o dia, eu iria tentar outros cursos, 
mas decidi fazer um ano de Geografia, mas ai gostei, e fiquei. 
Não escolhi Geografia, a Geografia me escolheu (Docente DÚN, 
2018, pergunta1) 
 

 No período no qual foi realizado está entrevistada Dún (2018) relatou que 

decidiu não trabalhar mais na docência. O seu relato foi um dos mais 

emocionados já que Dún (2018) expôs que sentia-se fracassada por não 

alcançar os objetivos que deveriam com seus alunos, ao mesmo tempo que não 

sentia mais vontade de trabalhar devido a esse sentimento de frustração e 

fracasso. 

Há também outros motivos que aproximaram os entrevistados que estão 

atuando como professores de Geografia com a ciência. Nem todos os 

professores de Geografia nesta pesquisa tiveram proximidade com os seus 

professores no ensino médio, em alguns casos a Geografia vai além da disciplina 

escolar, há toda uma construção baseada na Geografia enquanto ciência e que 

fica distante em alguns casos do que é visto na escola. 

Sendo assim Ipa (2017) ao responder a pergunta 1 a respeito de sua 

escolha sobre a licenciatura em Geografia, relata sua proximidade não com a 

disciplina escolar e sim com a ciência geográfica de forma geral. “Devido a minha 

pequena vocação que tive no exército de trabalhar com orientação e navegação. 
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A geografia me ajuda assim e assim escolhi o curso e por fim optei pela 

licenciatura em vez do bacharelado” (Docente IPA, 2018, pergunta 1).  

Os relatos dos professores em atividade a respeito da pergunta 1 não se 

distanciam dos relatos apresentados pelos entrevistados que estão em processo 

de finalização de curso.  

A discente Ga Funfun (2018) foi bolsista durante sua graduação e está 

em processo de finalização de curso. Ao ser indagada pela pergunta 1 

respondeu “Eu sempre me identifiquei com a disciplina na época do colégio, 

sempre gostei dos assuntos que eram discutidos, percebi que poderia aprender 

mais e passar os conteúdos a partir da docência” (Discente GA FUNFUN, 2018, 

pergunta 1) 

O relato de Dagba (2018) ao responder a pergunta 1 traz uma questão 

sobre o período no qual o discente fica no curso e como fatores internos e 

externos acabam influenciando na forma com que este discente enxerga o curso 

no final da graduação. Reflexões possíveis que os discentes fazem. 

 

Olha a princípio a Geografia une várias áreas de conhecimento 
e por essa questão da interdisciplinaridade mesmo eu escolhi o 
curso. E ser professor é uma forma de estar sempre se 
renovando, se reciclando na minha visão, e era uma forma de 
me manter estudando, porque na época que entrei no curso era 
uma coisa que eu gostava de fazer, hoje ainda é, mas a gente 
tem os altos e baixos (Discente DAGBA, 2018, pergunta 1) 

 

A analise a respeito das respostas dos entrevistados sobre pergunta 1 

levanta alguns pontos da licenciatura que são discutidos na academia, sendo 

estes, a valorização docente, a necessidade de cursar uma faculdade e  manter-

se no curso, seja este qual for, as dúvidas de que optar pela licenciatura foi o 

melhor caminho, mas ao mesmo tempo que estes dados foram levantados, os 

relatos demonstram que nem todos os entrevistados utilizaram destes critérios 

para optar pela licenciatura em Geografia. Há aqueles que resolveram 

aprofundar seus conhecimentos a partir de uma afinidade anterior ao ingresso 

na academia. 

 

3.2 Os aspectos didáticos e pedagógicos do curso de licenciatura em 
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Geografia – UFG – Regional Jataí 

O período mínimo de formação do curso de licenciatura em Geografia – 

UFG – regional Jataí é de oito semestres, ou seja, durante estes semestres o 

discentes cursam disciplinas que eram denominadas de núcleo especifico ou 

seja referentes a sua habilitação. As competências apresentadas aos discentes 

para sua formação eram desenvolvidas neste momento em conjunto com o 

estágio docente. Mas este processo de aprendizado do profissional licenciado é 

a base para que assim ao concluir o curso, o docente perceba quais pontos de 

sua formação não foram atingidos com eficácia ou quais aptidões devem ser re-

avaliadas ou desenvolvidas.  

A partir disso há percepções diferentes a respeito da pergunta 2 “Como 

você avalia sua formação docente quanto aos aspectos didáticos pedagógicos?” 

Oluku Omi Tutu (2018) que atua há anos traz um questionamento a partir da sua 

visão a respeito da importância dos cursos de formação continuada para suprir 

as questões não discutidas durante a formação do licenciado.  

 

Hoje eu avalio que eu estou em outro nível entre metodologia e 
didática. Só a graduação por si só ela não é suficiente para dar 
embasamento a respeito da metodologia e da didática. É preciso 
da pratica, do tempo e de formações continuadas. Seja 
especialização ou pós. Precisa ter diálogo, tanto no curso de 
formação como no de especialização (Docente OLUKU OMI 
TUTU,2018, pergunta 2) 

 

Odé foi bolsista durante a graduação, entre suas bolsas, atuou no PIBID 

tendo contato com a escola a partir deste projeto, para Odé (2018) sobre a 

pergunta 2 “Como você avalia sua formação docente quanto aos aspectos 

didáticos e pedagógicos?” 

 

Eu acredito que minha formação está em processo e assim 
o período da didática seria realizado desde o começo. 
Porque só a partir do 4º período que eu comecei a ter mais 
identificação com a licenciatura. E a partir do estágio eu 
consegui saber qual era o meu papel como docente 
(Discente Odé, 2018, pergunta 2)  
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Já o relato de Ga Funfun (2018) é que sua experiência é baseada na 

vivência enquanto discente em processo de estágio. Durante sua formação este 

foi o contato no qual Ga Funfun teve com a sua futura profissão. 

 
Eu tenho buscado usar no estágio principalmente que é onde 
atuei, usar aquilo que aprendi durante o curso, nas disciplinas 
de didática, procuro aplicar o que vejo na universidade (Discente 
GA FUNFUN, 2017, pergunta 2)  
 

Sendo assim a partir do que foi exposto dos entrevistados é possível 

perceber que o profissional que já está em atuação percebe que a formação 

continuada é necessária para suprir as falhas que este acredita ter em sua 

formação, ao mesmo tempo que aquele entrevistado que ainda está em 

formação e que está fazendo a regência do estágio busca ao máximo reproduzir 

o que aprendeu na universidade, como uma maneira de trazer a teoria para a 

prática. 

Desta forma o trabalho desenvolvido nas disciplinas de didática onde a 

teoria do ensino de Geografia são discutidas e que em conjunto com um 

acompanhamento efetivo do estágio vão proporcionar para os futuros 

licenciados a possibilidade de desenvolver suas aptidões como professores, ao 

mesmo tempo que apesar do período curto da graduação em comparação com 

o volume de conhecimento disposto na Geografia, a partir da pesquisa para 

elaboração de material, a formação continuada, cursos de período curto, é 

possível amadurecer a sua dinâmica como profissional e conseguir ser um 

profissional com competências para a mediação do conhecimento. 

 

3.3 Geografia escolar: O desafio do professor ao desenvolvê-la na sala de 

aula. 

Segundo Callai (2013) o curso de graduação deve permitir e fornecer 

formas na qual os licenciados consigam desenvolver os conteúdos vistos 

durante os semestres da graduação com uma linha metodológica que faça com 

que estes licenciados apliquem os conhecimentos na escola. Tornando possível 

uma aproximação entre a Geografia acadêmica e a Geografia escolar. 

A partir desta colocação é possível discutir as informações obtidas das 

entrevistas, onde foi perguntado aos entrevistados, qual era a visão que eles 
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tinham sobre a aproximação da Geografia acadêmica e Geografia escolar”. 

Adeola (2018) atua há pouco tempo no ensino, a respeito da pergunta 6 “Como 

você concebe a relação entre a Geografia acadêmica e a Geografia escolar?” 

trazendo apontamentos a respeito da importância da PCC para o aprendizado 

do futuro licenciado.  

 
Eu senti falta durante a graduação sobre práticas como 
componente curricular, que agora que foi implantado pelo 
novo PPC, achei muito bacana isso, mas quando na 
graduação não tive essa prática e eu senti falta. Então eu 
tive dificuldades quando eu fui pra sala de aula nas 
primeiras vezes, senti falta de tentar conciliar a ciência 
geográfica para aqueles alunos naquela faixa etária. Que é 
diferente do que a gente vê na graduação. (Docente 
Adeola,2018, sobre a pergunta 6) 
 

Um ponto interessante a ser discutido a partir do discurso dos 

entrevistados é: A geografia escolar e acadêmica são distantes ou a 

universidade está se distanciando da escola? Callai (2013) disserta que a 

universidade tem um papel importante na formação do licenciado, porém, o papel 

desta formação é o de tornar este profissional apto a desenvolver a sua própria 

pesquisa, conduzir o seu trabalho, ter domínio dos processos sobre a ciência na 

qual estudou. E desta forma conseguir fazer uma análise critica dos conteúdos 

e desenvolvê-los. 

Ala (2018) está atuando há alguns anos na rede pública de ensino, ensino 

fundamental I, II, foi bolsista PIBIC durante a graduação e já passou pelo 

processo de pós graduação. Trazendo crítica aos conteúdos específicos da 

ciência geográfica em relação com a Geografia escolar. 

 

Elas são o oposto, Geografia acadêmica é muito complexa para 
apresentar a menino do quarto ano, aborda muita pouca coisa, 
deveria ser revisado. Principalmente a grade curricular, muita 
coisa que tá na matriz curricular do Estado você não viu na 
graduação, como por exemplo, da formação dos continentes, 
formação da União Europeia, e só tem uma matéria no curso que 
fala do território brasileiro, conhecimento fraco. A cartografia do 
curso é fraca também.  Distante da escola, causa dificuldades 
para passar aos alunos do ensino básico (Docente ALA, 2018, 
pergunta 6) 
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Esinam (2018) como um profissional que relata ter atuado em diversas 

escolas expõe uma crítica a questões que não fazem parte do perfil da Geografia 

acadêmica, mas da grade curricular do curso de licenciatura e que para o 

entrevistado deveriam estar na grade obrigatória do curso de licenciatura em 

Geografia da regional Jataí. Em seu discurso é possível perceber que há 

apontamentos a respeito de temas que são ausentes na graduação, mas fazem 

parte do currículo obrigatório do ensino de Geografia.  

  
Essa relação é interessante, tem bastante coisa em comum, mas 
a Geografia escolar tem tradição diferente, por exemplo, na 
Geografia escolar ensina-se sobre Ásia, na Geografia 
acadêmica não há uma disciplina que estude isso. Geopolítica, 
Geografia econômica, a própria ciência me dá embasamento, 
mas para certos temas, é necessário planejamento, isso a 
Geografia acadêmica traz essa base, a de construção do 
pesquisador, onde buscamos os temas e pesquisamos para 
conseguir material para a aula. São próximas mais tem 
especificidades (Docente ESINAM, 2018, pergunta 6) 
 

 Esinam (2018) tem uma crítica sobre a especialização do docente 

responsável pelas disciplinas de ensino, para o entrevistado é primordial que o 

docente tenha relação direta com a pesquisa do ensino e conviva com o meio 

educacional. Mas, esta afirmação pode gerar um ponto que deve ser 

considerado, delegar todo o papel do aprendizado dos licenciados aos docentes 

com especialização no ensino é fazer com que os docentes de outras disciplinas 

não tenham a obrigatoriedade ou ausentem-se da responsabilidade de ter 

contato com a escola.  

No curso de licenciatura o docente responsável pela disciplina de 

Geografia agrária tem que fornecer PCC para os futuros licenciados, da mesma 

forma Geologia, e demais disciplinas. A discussão sobre ser professor tem que 

ser realizada durante todo o período no qual o licenciado estiver na universidade 

e posteriormente será amadurecido, a partir de sua vivência como profissional. 

 

É diferente ter uma aula como um professor de geografia agrária 
que estudou no mestrado e doutorado em geografia agrária.  Por 
mais que aquele professor que não é da área, que seja substituto 
se dedique, planeje as aulas, você percebe nele um esforço para 
ele dar uma aula. Você vai notar nele que por ele não ter 
pesquisado sobre isso vai faltar o conhecimento de algumas 
especificidades, de exemplos de casos, conhecimentos 
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específicos de quem se debruçou um tempo a mais sobre o 
ensino. (Docente Esinam sobre a pergunta 3) 

 
Com tantos pontos a serem desenvolvidos em períodos separados por 

semestres, como mensurar o que é primordial e o que não é para estes 

profissionais futuramente? Uma possível resposta para esta questão é a de 

observar o contexto escolar atualmente. Em alguns casos a literatura do ensino 

peca pela ausência da atualização sobre a realidade escolar. 

Para Callai (2013) exigir competência aos professores ao acreditar que 

estes tiveram todo o acesso ao conhecimento durante sua formação, é ignorar a 

pluralidade dos cursos de formação e diferentes realidades, além da identidade 

daquele sujeito. Porém, ao tornar o professor também pesquisador, este terá a 

ferramenta adequada a partir da sua busca pessoal para desenvolver aptidões 

que foram negadas durante o curso. No caso dos entrevistados desta pesquisa, 

a própria ausência de PCC ou de identificação com a Geografia escolar se coloca 

como uma lacuna. 

A percepção dos futuros licenciados sobre a Geografia acadêmica e 

Geografia escolar são diferentes das relatadas pelos profissionais que estão 

atuando. Ao haver o questionamento sobre a pergunta 6 Kiriun (2018) relata 

pontos bem específicos sobre a visão da escola a respeito da universidade. 

 

Eu acho que as duas deveriam andar juntas, porém, a geografia 
acadêmica acaba se afastando da geografia escolar. Tanto é 
que a própria relação da universidade com as escolas é bem 
afastada. E quando a gente tenta essa aproximação, eles 
desdenham as pessoas da escola. E ai acaba que os 
professores da rede e das escolas particulares acabam não 
querendo essa aproximação (Discente Kiriun sobre a pergunta 
6)  

 

A percepção de cada entrevistado sobre a pergunta a respeito da 

Geografia escolar x acadêmica, é singular, desta forma, Aidum (2018) está em 

processo de finalização de curso, não participou de projetos durante sua 

graduação, ele já tem outra percepção a respeito dos papéis dispostos as duas 

Geografias. Aidum (2018) tem como foco que a universidade fornece o 

conhecimento, a teoria, não como uma forma de distanciar as Geografias, mas 

de comportar as suas singularidades.  
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Acredito que uma complementa a outra porque as bases vistas 
aqui na universidade vão fornecer formas e métodos de 
referência para aplicar a geografia escolar. E não acredito que 
sejam diferentes, uma é complementar a outra dessa forma. 
(Discente Aidum, 2018, sobre a pergunta 6) 

 

Yeré (2018) foi bolsista de projetos referentes a licenciatura em Geografia, 

relatando não apenas a distância da Geografia acadêmica e escolar em relação 

aos conteúdos e propostas, mas também, que a Geografia escolar contempla 

temas mais complexos não vistos na rotina da universidade, estes temas tem 

ligação direta com a realidade da escola na qual o profissional está inserido, 

sendo assim, necessário um amadurecimento do licenciado para atuar sobre 

essas diferenças que ficam além da universidade, onde cada realidade é única 

e este é cobrado em contemplá-la.  

 
Acho que é muito distante a questão da prática do professor em 
sala na universidade, com aquilo que a gente estuda 
efetivamente dentro da escola né? Quando a gente estuda 
Geografia na escola é de um jeito e dentro da faculdade é uma 
realidade bem diferente, já a respeito da escola a gente só 
conhece a realidade quando vamos atuar, quando já estamos 
dentro da escola durante o estágio por exemplo. (Discente 
YERÉ, 2018, pergunta 6) 

 

          Para Callai (2013) o papel da universidade é permitir que os professores 

desenvolvam maneiras de teorizar e aplicar as teorias no ensino básico, 

possibilitando assim que o abismo entre escola-universidade seja diminuído. A 

dificuldade relatada em associar a Geografia acadêmica com a Geografia 

escolar foi majoritariamente citada nas entrevistas, Callai (2013) é uma das 

pesquisadoras que trouxe referências a respeito desta questão. 

        A aproximação física e intelectual da academia com a escola é importante, 

mas para que isto ocorra é necessário que os meios sejam disponibilizados. Que 

os professores da rede de ensino percebam na universidade e seus projetos 

referentes a licenciatura são aliados para uma construção do conhecimento da 

Geografia escolar.  Não há receituário pronto, mas é possível ocorrer a 

aproximação a partir de ações que respeitem a realidade de cada comunidade 

escolar.  
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3.4 Os óculos Geográficos: O que é ser professor de Geografia?  

O professor de Geografia tem o privilégio de desenvolver diversos temas 

ao longo do ano escolar, nas diferentes turmas sob sua responsabilidade. O fato 

de tratar de temas que alcançam questões naturais e sociais se coloca enquanto 

fator de dinamização, uma vez que não há estagnação de temas, mas ao mesmo 

tempo, determina a responsabilidade de estar em constante aprendizado e 

atualização de determinados temas, como por exemplo, geopolítica, conflitos 

sociais, etc. Uma ciência tão abrangente, mas ao mesmo tempo singular, tem 

um papel no amadurecimento daquele profissional ao longo de sua vida. 

A partir das possibilidades que a ciência geográfica permite ao 

profissional, é possível elencar pontos primordiais que devem ser contemplados 

durante a graduação de licenciatura em Geografia. A pergunta 4 “Em sua opinião 

sobre a prática profissional em licenciatura em Geografia, quais 

aspectos/elementos precisam estar contidos?” ao ser questionado Òmorãn 

(2018) disserta que o trabalho do professor tem que ser associado à estrutura 

que a escola disponibiliza para o profissional. Sendo assim, é importante ter 

conhecimento da ciência geográfica, mas ter o apoio de ferramentas 

metodológicas, estrutura, entre outros, possibilita a eficácia no processo de 

aprendizado no ensino básico. 

Omorãn (2018) como um professor que está inserido na rotina escolar 

percebe que apesar da escola ter distinções da universidade a forma na qual se 

organiza é semelhante, que neste dois locais a qualidade da pesquisa, 

conhecimento desenvolvidos necessitam ser valorizadas. 

 

Acho que são duas naturezas, uma de organização escolar, ter 
o mínimo de condição de embasamento disciplinar, 
coordenação pedagógica e uma que é dentro da sala, que é o 
fato do professor além de ter o domínio dos conteúdos, ele ter 
uma boa formação pedagógica. Por que se eu só domino os 
conteúdos me faz bom conhecedor dos conhecimentos 
geográficos, não um bom professor. E ai surge o desafio de 
conseguir fazer isso. A carga horária excessiva, cobrança em 
excesso acaba prejudicando a atuação docente, mas não pode 
ser usado como justificativa para um desempenho medíocre 
(Docente ÒMORÃN, 2018, pergunta 4)  
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Omi Yin Yin (2018) como professora disserta sobre como as 

competências desenvolvidas devem ser associadas a questão do local onde 

aquele profissional está atuando e como o conteúdo necessita contemplar a 

realidade do aluno e da estrutura fornecida pela escola. 

 
Em relação à prática acredito que o conteúdo, né? Tem que 
dominar muito bem o que vai tentar trabalhar durante as aulas e 
também o conhecimento em relação ao ambiente onde vai 
trabalhar. Também tem que identificar as metodologias 
adequadas para aquele processo de ensino e aprendizagem que 
vai tentar implementar ali. Sim, a realidade da escola porque 
talvez a metodologia dê muito certo em uma realidade escolar 
de periferia, mas talvez já em outros bairros você tenha que 
modificar sua forma de passar o conteúdo e mediar as aulas 
(Docente OMI YIN YIN, 2018, pergunta 4) 

 

Já na concepção dos licenciandos ao serem questionados a respeito 

dessas competências houve hesitação nas respostas, que pode representar 

alguns pontos nos quais o questionário não contemplou os futuros licenciados, 

já que a maioria passou pelo ambiente da escola a partir do contato do estágio 

e em alguns casos projetos, mas que ao relembrarem pontos discutidos nas 

disciplinas de formação de professores foi possível responder a pergunta 4.  

Sobre a pergunta 4 Kiniun (2018) traz uma reflexão a respeito do que é 

primordial no amadurecimento profissional do licenciado em Geografia. 

 

Acredito na responsabilidade de sempre se manter 
atualizado, isso se você permanecer apenas com sua 
formação inicial você vai ser um professor defasado, não 
acompanhando o ritmo da sociedade e dos alunos.” 
(Docente Kiniun, 2018, sobre a pergunta 4)  
 

A forma como o professor de Geografia se expressa, influencia 

diretamente na percepção que os alunos do ensino básico têm da Geografia.  

Isso não significa que o professor é doutrinador e que a sala deve reagir apenas 

positivamente às suas opiniões. Porém, a ética profissional deve se manter 

associada com o dia a dia do professor. A partir do que foi exposto nas 

entrevistas é possível perceber que, em alguns casos os professores de 

Geografia dos sujeitos desta pesquisa influenciaram diretamente o futuro 

profissional dos entrevistados a partir do seu comportamento profissional e da 
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forma na qual a Geografia foi ministrada na escola. Para Aidun (2018) o 

professor precisa ter uma base e perceber o perfil da escola na qual vai atuar. 

 

Eu acredito que o professor tem que conhecer primeiramente o 
conteúdo e também tem que compreender onde ele está 
lecionando, onde ele vai lecionar. Ele tem que conhecer perfil da 
instituição, tem que conhecer o perfil dos seus alunos e ele com 
a formação que teve, vai determinar uma melhor mediação 
desse conteúdo para os alunos através desse estudo diário 
(Discente Aidun sobre a pergunta 4) 

 

Além da ética profissional discutida ao longo do curso, o professor de 

Geografia como pesquisador poderá buscar nos principais meios de produção 

científica a atualização dos temas já apresentados durante sua graduação e 

possibilitar a diminuição do abismo que ocorre com determinados conteúdos que 

não foram apresentados ou não tiveram o desenvolvimento suficiente para que 

o licenciado tivesse segurança em discutir em sala de aula. Sendo assim a 

formação continuada tem um papel importante no amadurecimento do 

conhecimento do docente ao longo de sua carreira dialogando com sua prática 

profissional e sua experiência adquirida ao longo da sua vivência.  

 

3.5 Escalando o Gigante de pés de barro (Kaercher, 2007): Desafios e 

facilidades na profissão professor 

A análise do discurso dos desafios enfrentados pelos professores não é 

inédito, há pesquisas que tratam destes temas, dentro e fora do meio acadêmico. 

Entre os pontos em comum estão, desvalorização salarial, violência em sala de 

aula, falta de recursos, etc. Mas além de expor alguns dos desafios que são 

enfrentados dentro e fora da sala de aula, é necessário refletir se há facilidades 

a partir do que os profissionais entrevistados conseguiram pensar durante a 

entrevista. A pergunta 11 é sobre os principais desafios encontrados na atuação 

docente e que tem a pergunta 12 como complementar a respeito das facilidades 

encontradas na profissão. 

 Alafiãn (2018) problematiza a desvalorização da educação. Os diferentes 

perfis de famílias, onde o professor não consegue alcançar um vínculo que faça 

os responsáveis pelos alunos a cumprirem as propostas da escola. Tornando a 
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atuação do profissional complexa e em alguns casos falha. Na entrevista expõe 

que os desafios são 

 
Desvalorização da educação, principalmente as politicas 
públicas, a família, apesar que temos vários tipos de família, tem 
família que não tem nem condição de cobrar, de exigir algo, mas 
isso reflete na escola, no tipo de escola, esse aluno de hoje é 
diferente do de antes, outro desafio seria a questão salarial, 
nossa profissão infelizmente é a que ganha os menores salários. 
Para haver um salário razoável é necessário ter anos de 
profissão e carga horária alta. E algumas condições de infra 
estrutura (Docente ALAFIÃN, 2018, pergunta 11) 
 

Alafiãn (2018) elenca pontos que não fazem parte da realidade de todas 

as escolas, mas que estão próximas a sua vivência e que foi considerado 

facilidades.  

Acesso a informação, disponibilidade de material, isso é algo 
positivo, na época que estudei tinha que comprar livro, hoje os 
alunos tem acesso ao material, apoio da equipe, tem escolas 
hoje que são ótimas para trabalhar. Essas facilidades ajudam na 
transmissão do conhecimento (Docente ALAFIÃN, 2018, 
pergunta  12). 

  

Dùn (2018) passa por um processo delicado da sua visão sobre si 

enquanto profissional e de suas escolhas para a atuação em aula. A 

desmotivação de perceber que a teoria estudada na universidade na sua 

concepção falhou na prática fez com esses sentimentos ficassem mais evidentes 

em seu discurso. A frustração como profissional ao não cumprir suas metas e a 

instabilidade profissional de atuar apenas em substituições em várias escolas 

prejudicou sua permanência no ensino básico. 

  
Não fiz um bom trabalho, não alcancei nada, só frustração, na 
verdade ia por ir. Já chegava achando que ia da tudo errado, eu 
não lecionava só Geografia, lecionei outras disciplinas distantes 
como matemática, ciências. Não acho que fiz um trabalho que 
me orgulhasse. Faltou elementos, coisas que vi na teoria não 
apliquei (Docente DÚN, 2018,pergunta 11) 
 

Dun (2018) não conseguiu assimilar nenhuma facilidade na profissão docente. 
 
Não acho que nada seja fácil. O período que fiquei foi curto, não 
posso afirmar. Talvez a situação mude, a partir da interação com 
os alunos, mas no meu caso de substituição é difícil. É muito 
bonito quando conseguia dar a aula que queria, eu saia muito 
feliz (Docente DÚN, 2018,pergunta 12) 
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Ala (2018) trouxe uma questão comum entre os professores de Geografia, 

História, Filosofia, Sociologia, Artes, etc. Que é a complementação de carga 

horária. Na rotina escolar é comum encontrar professores de História lecionando 

Geografia, professores de Geografia lecionando Sociologia. Em alguns casos 

extremos professores de ciências exatas ensinando ciências humanas. E a 

justificativa para isto é o cumprimento do contrato ou carga horária e o senso 

comum de que há semelhança entre as disciplinas ao ponto de não haver 

necessidade que o professor seja habilitado. O que não é aplicável, já que cada 

ciência tem suas características e os cursos de formação existem com esta 

função de habilitar estes indivíduos para a atuação como professores de 

disciplina x ou y. Para Ala (2018) o desafio da profissão é 

 

Atuar na própria área, na área de formação, com carga horária 
não complementar, já que você acaba atuando em várias áreas. 
Por exemplo, história, eles vinculam a Geografia a todas as 
áreas das humanas, há também a dificuldade de aprendizado 
dos alunos, usar didáticas diferentes, coisa que não vi na 
universidade, não aprendi didáticas mistas ou diferentes para 
aplicar no aprendizado, além dos alunos que são dispersos, 
temos que atraí-los (ALA, 2018, pergunta 11)  

 
No caso das facilidades na profissão referente a pergunta 12 Ala (2018, 

pergunta 12) “contato, conseguir abranger vários assuntos, a geografia você 

consegue discutir sobre tudo”. A ausência de formação continuada para os 

professores que estão atuando na rede de ensino são questionados por Alamoju 

(2018) que é professor da rede pública e atuou em diversos perfis de escola 

segundo seu relato, públicas, privadas, no/do campo e integrais.  

Denominando de “reciclagem” Alamoju (2018) traz a perspectiva que 

estes cursos de formação continuada podem minimizar as dificuldades que os 

professores têm em atuar em determinadas áreas por esse aprendizado não ter 

sido discutido durante a formação inicial na graduação. Além de proporcionar 

dinâmica de conteúdos e temáticas na rotina do profissional que tem contato 

diário com as mudanças sociais a partir da sala de aula.  

Um ponto a ser considerado sobre a realidade de Alamoju (2018) que 

vivenciou a carga de trabalho regular pública e a de atuação em escola de 

período integral, onde os profissionais tem dedicação exclusiva e apresentam 
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um perfil de trabalho, cobranças e produtividade diferentes dos demais 

professores do ensino público. Para o entrevistado, há necessidade de 

 
Reciclagem, se autoreciclar. A única forma atualmente de 
reciclar a respeito da disciplina de Geografia é voltando pra 
universidade, o estado não oferece formação contínua. Só tive 
um curso de reciclagem mas não é da Geografia. Cursos de 
formação seriam melhor pra gente (Docente ALAMOJU, 2018, 
pergunta 11) 

 

A respeito das facilidades a respeito da pergunta 12 Alamoju (2018) 

descreve um perfil diferente de ensino público, o da escola integral. 

 

Como sou professor de escola integral a facilidade que tenho é 
elaborar, avaliar e reavaliar a aula. E tenho tempo suficiente para 
isso, coisa que não acontecia antes no meu sistema de trabalhar 
manhã e tarde todos os horários. E acabava de ter só a noite em 
casa para planejar, mas no meu caso só por estar em escola 
integral tenho esse tempo, elaboro prova, interajo com aluno, 
faço recuperação na hora. Na escola parcial as vezes nem 
sabemos que os alunos existem, só descobrimos quando ele tá 
reprovado no fim do semestre (Docente ALAMOJU, 2018, 
pergunta 12) 
 

Oluku Omi Tutu (2018) acredita que a imaturidade dos alunos, falta de 

interesse e realidades distintas prejudicam o trabalho do profissional em 

ministrar os conteúdos. Onde o professor acaba recebendo funções que fogem 

a sua formação inicial. A respeito desses desafios encontrados pelos 

professores Oluku Omi Tutu (2018) disserta que  

 

Acho difícil a imaturidade dos alunos, dependendo da realidade 
que você está atuando, na escola privada não é que eles sejam 
melhores, mas eles tem um nível de leitura maior e isso facilita 
quando trazemos leitura. Agora em outras escolas a gestão, o 
tipo de aluno, acontece algumas dificuldades, como por 
exemplo, você acaba perdendo tempo com questões de 
educação familiar, o que eu acho difícil em ser professor é que 
perdemos muito tempo com formação familiar, eles não chegam 
com essa educação, fazendo com que a gente não aprofunde 
na nossa ciência. E isso é com todos os professores, além de 
indisciplina, isso me incomoda (Docente OLUKU OMI TUTU 
,2018, pergunta 11) 
 

A respeito das facilidades encontradas Oluku Omi Tutu (2018) disserta 

que  
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Dependendo da sua carga horária, você tem disponibilidade de 
fazer um curso, uma pós. O difícil é se manter pelos recursos 
limitados, pela remuneração do profissional. Você enquanto 
professor consegue se organizar pelo tempo. Você leva trabalho 
pra casa, mas você consegue organizar o tempo, fazer um curso 
e outra atividade (Docente OLUKU OMI TUTU, 2018, pergunta 
12) 

 

Aidam Eleijo (2018) além de trazer em pauta a desvalorização social do 

professorado, expõe a questão de como o professor tornou-se inimigo nacional 

a partir do discurso vindo de determinados grupos sociais. Este discurso além 

de prejudicar a universidade, traz prejuízos a segurança na qual a escola deveria 

possuir para trabalhar temas. A escola passa por um processo de silenciamento 

e está afetando diretamente os professores das áreas humanas, e para a 

Geografia discussão e problematização são indissociáveis da natureza da 

própria ciência. Para o entrevistado, está ocorrendo a 

  
Desvalorização do professor, não só pelo governo, mas também 
pela família, pela comunidade, como essa comunidade vê o 
professor. Meu salário pode ser ruim, mas o aluno se saindo bem 
as vezes compensa, mas quando falamos da valorização do 
professor pela comunidade eu acho que isso é o pior. Porque se 
a comunidade nos valorizasse, o governo também teria que 
fazer isso. Ter um salário melhor, uma escola adequada 
(Docente AIDAM ELEIJO, 2018, pergunta 11) 
 

Ao falar das facilidades encontradas pelo profissional docente, ele afirma 

 
Difícil... facilidades em ser professor? Em alguns contextos o 
apoio da coordenação da escola, da escola em si. Mas não 
posso dizer que é facilidade, porque eu tive sorte de ter esse 
apoio, muitos professores não tem. Isso é uma facilidade pra 
quem conquista isso, mas nem todos têm (Docente AIDAM 
ELEIJO, 2018, pergunta 12) 

 
Dagba (2018), durante sua formação inicial, foi bolsista do PIBID. 

Atualmente o curso de Geografia não participa deste projeto. O PIBID a partir do 

seu relato teve importância para a sua vivência e amadurecimento profissional. 

Já que a partir das suas reflexões percebeu que antes percebia-se como igual 

aos alunos da escola e com o tempo vivenciando a experiência da monitoria na 

faculdade, notou o despertar de ser docente. 
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Os relatos de Dagba (2018) a respeito de como trabalhar com as turmas 

no ensino básico demonstram que as disciplinas de didática e formação de 

professores alcançaram sua conduta como profissional. 

 
Acho que adquirir maturidade de professor, a partir que a gente 
está em um curso de licenciatura a gente vai se transformando 
a cada contato, quando comecei no PIBID eu me sentia um dos 
alunos (da escola), acabava que a gente não fazia tanta coisa, 
entrei no fim do ano e não tinha muito o que fazer, ficando 
disperso, eu me sentia um dos alunos. No processo de monitoria 
eu me aproximei do processo da vivência do professor 
universitário. E agora depois dos estágios práticos da regência 
a gente vai adquirindo a postura de professor, acho que pouco a 
pouco, acho que a maturidade é o principal (Discente DAGBA, 

2018, pergunta 11)- 
 

As facilidades relatadas por Dagba (2018) são as de conseguir de certa 
forma alcançar seus objetivos. 

 
Acho com que a forma como busco vivenciar as turmas, 
chamando atenção pros aspectos principais dos conteúdos que 
tô trabalhando, andar entre a sala para ganhar atenção dos 
alunos, buscar recursos visuais, perguntas, as vezes as 
perguntas fogem do foco (Discente DAGBA, 2018, pergunta 12) 
 
 

A partir das perguntas 11 e 12 referentes aos desafios enfrentados e as 

facilidades no meio escolar, Kiniun (2018) relatou que, alguns alunos e alunas 

vão para a escola por outros motivos além de estudar, desta forma a escola é 

interpretada para alguns alunos como o local onde há alimentação garantida 

(merenda), espaço seguro fora de o seu ambiente domiciliar tóxico, local de 

socialização e demais atributos. Para Kiniun (2018) 

 
Os desafios são muito relacionados à questão da estrutura das 
escolas mesmo, já que muitas não possuem nenhum material 
didático, não possui espaço, salas cheias, alunos 
desinteressados e que na maioria das vezes não vão para a 
escola para estudar e sim para diferentes questões que existem 
mesmo (Kiniun, 2018, pergunta 11) 
 

Kiniun (2018) não percebeu facilidades no exercício da profissão além do 

atributo altruísta associado a ser professor.  

 
Eu acredito que não tenha muitas facilidades mesmo na 
profissão de professor seja na geografia ou qual área que for 
mas tem que ter foco na missão de ser professor. Querendo ou 
não é uma profissão boa que transmitir conhecimento é uma 
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sensação boa de estar ajudando alguém (Kiniun, 2018, pergunta 
12) 
 

Alagbara (2018) está em processo de finalização de curso, foi bolsista em 

projetos da licenciatura e a partir da sua percepção trouxe pontos que podem 

ser lidos como conflitantes, porém, não são apenas vivências de realidades 

distintas. Alagbara (2018) ao ser questionada pela pergunta 12 afirmou não 

perceber facilidades. Porém, a respeito dos desafios elencou alguns como 

 
Carga horária alta, falta de estrutura para o professor lecionar, 
falta giz, falta livro, salas cheias e quentes, questão do salário. 
Por mais que goste da profissão, salário é sempre atrativo, o 
professor que pra mim é a base da sociedade recebe salário 
baixo e isso reflete na baixa procura do curso (Discente 
ALAGBARA, 2018, pergunta 11) 

 

Os desafios enfrentados na licenciatura como dito anteriormente são 

pesquisados na universidade e em outros meios de pesquisa, os relatos dos 

professores estão disponíveis em fontes variadas, mas o que teve destaque no 

processo de construção desta sessão é a dificuldade que os entrevistados 

demonstraram para pontuar facilidades em sua profissão ou futura profissão. Os 

discentes e os docentes conseguiram pontuar com facilidade os desafios, os 

problemas, as inquietações. Porém, houve dificuldade em perceber algo positivo 

atualmente no cenário educacional, e as inquietações são por vários tópicos, 

desde inadimplência salarial até questões psicologicas. 

 

3.6 Por fora bela viola: A visão geral dos entrevistados sobre sua profissão. 

.Construir ao longo de no mínimo 8 semestres uma base para atuar como 

docente é um dos grandes desafios que os licenciados tem durante sua 

formação e perceber na prática o que essa base conseguiu consolidar para sua 

vivência é outro ponto que os professores entrevistados ao longo da entrevista 

refletiram. A discussão proposta a partir da pergunta 13 foi a respeito das 

perspectivas que os entrevistados visualizavam (docentes) ou visualizam 

(discentes) a respeito de ser docente em Geografia. 

O que foi percebido entre os docentes é que havia muitas expectativas e 

que estas foram sendo transformadas ao longo do exercício da carreira, onde 

ocorreu uma percepção real da profissão a partir da prática na escola. 
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 Para Oluku Omi Tutu (2018) a profissão parecia ser mais simples de 

exercer em sua expectativa. Durante sua graduação o anseio por ensinar fez 

com que não percebe-se que além da teoria, do conhecimento, era necessário 

desenvolver aptidões para dialogas com os sujeitos (alunos do ensino básico) e 

que os desafios a serem enfrentados começam a partir de conseguir alcançar 

aquele sujeito, como criar uma relação sujeito-sujeito entre professor e aluno do 

ensino básico. 

 Oluku Omi Tutu (2018) também retrata uma dificuldade dos docentes em 

desenvolver aptidões para trabalhar em sala de aula com alunos com 

necessidades educativas especificas. Que não houve o preparo durante a 

formação de base e ao mesmo tempo há cobranças para que os professores 

readéquem seus projetos, planos de aula e metodologias. 

 
Achei que era mais fácil, eu me preocupava muito na faculdade 
em como dar a aula e esquecemos de como lidar com os 
sujeitos, sabe? Com as relações, com os alunos, nós não 
estamos preparados para isso. Você chega lá e os meninos tem 
muitos problemas e você não consegue lidar com eles, sua 
formação não ajuda, só o tempo e sua vivência. Eu sei que os 
alunos são pessoas, mas as vezes nós queríamos discutir o 
conteúdo, que eles participassem e que não viessem os 
problemas sociais deles, e os alunos vem de formação de vida 
e temos que parar nossa pedagogia para uma educação familiar. 
Nós não somos preparados e nem pagos para lidar com isso, 
com alunos que tem relação com drogas, etc. Além disso, não 
somos preparados para atender os alunos especiais. Como 
avaliar? É difícil avaliar um aluno especial. Eu ainda acho difícil 
lidar com os problemas deles, as relações sociais. Eu não 
pensava que era tanto, que ia ter tantos enfrentamentos, mas eu 
não tinha noção de como era o ensino na escola, como era a 
educação de fato (Docente OLUKU OMI TUTU, 2018, pergunta 
13) 
 

Ipa (2018) relata seu amadurecimento profissional e o exercício da 

paciência na construção da sabedoria docente, que a construção do 

conhecimento é realizada diariamente e que é possível haver transformação do 

ambiente escolar em passos curtos, de forma objetiva e com foco na comunidade 

na qual o profissional está inserido. 

 
Você acha que vai mudar o mundo, então a gente visualizava 
uma transformação, mas ao longo da profissão vi que deveria 
mudar ao meu redor, com calma, nem tudo é o que parece. Eu 
era uma pessoa estressada, queria tudo pra ontem e não é 
assim, tudo é um processo, educação é continua, não há algo 



94 

 

 

pronto, não há receitas. Eu mudei, me tornei mais humano, 
simples, humilde, estando aqui para ajudar, todos estamos aqui 
para isso (Docente IPA, 2018, pergunta 13) 

 

Kawe (2018) relata a sua opinião sobre a pergunta 13.  

 

Que eu superaria alguns desafios, enquanto na prática docente 
não consegui ou superei de forma demorada, alunos difíceis que 
não te respeitam, a gente pensa que nunca vai vivenciar isso. 
Mas a gente acaba vivenciando. E vemos que nem tudo é como 
pensávamos antes, tudo é um processo (Docente KAWE, 2018, 
pergunta 13) 

 

Mas ao mesmo tempo que Kawe (2018) expõe suas dificuldades e 

surpresas ao enfrentar estes problemas, reflete que apesar das convergências 

seu aprendizado é continuo e que vencer os desafios faz parte da construção da 

sua atuação, postura e identidade docente. 

A idealização da profissão e a prática modificaram a forma com que Aidam 

Eleijo (2018) percebe a sua profissão. E que em alguns pontos a teoria 

desenvolvida durante a formação inicial entra em conflito com a prática em sala 

de aula.  

Eu acho que via o ensino de uma forma muito sonhadora, por ter 
tido familiares professores, ensinar é bom, realmente é bom. 
Mas hoje vejo algo muito difícil. Principalmente ensinar a quem 
não quer aprender, quem não dá valor aos estudos, que as 
vezes quer ir pra sala de aula só pra brincar, não é fácil atuar 
assim. Dizem nas teorias para estimularmos os alunos, mas tem 
aluno que não quer ser estimulado. E tem mais uma questão, a 
violência em sala de aula, tem aluno que vai pra escola vender 
droga. Ou namorar, ou outros objetivos. Fazendo com que seja 
difícil mudar a percepção desses alunos. A escola não é mais 
aquele ambiente de sonho que eu pensava que era (Docente 
AIDAM ELEIJO, 2018, pergunta 13) 

 

Os relatos a respeito da conduta dos alunos na sala de aula são 

recorrentes entre os entrevistados, em diversos pontos das entrevistas foram 

perceptíveis que a indisciplina e descontentamento com a conduta dos alunos 

nas escolas faz com que tantos os discentes do curso ao irem para o estágio e 

os professores em atuação tenham dificuldades de alcançar os objetivos 

propostos para a aula naquele momento.  
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 Ao haver o questionamento do que visualizava para sua futura profissão 

Ga Funfun (2018) respondeu a respeito da 13 na perspectiva do estágio 

supervisionado. 

A dificuldade maior pra mim como estagiaria foi trabalhar o 
conteúdo de forma com que o conteúdo tenha significado para o 
aluno, que ele se sinta inserido e participante do espaço em que 
habita. (Discente Ga Funfun, 2018, pergunta 13) 
 

O relato de Alagbara (2018) tem como base uma idealização de como 

será sua postura profissional diante de seus alunos e como isso poderá trazer 

transformações positivas para os mesmos.  

Eu espero mudar a vida de pelo menos um aluno, se um aluno 
vira pra mim e dizer: professora foi graças a seu método de 
ensino que eu penso dessa forma, ou mudei isso ou aquilo. Isso 
me fará realizada (Discente ALAGBARA, 2018, pergunta 13) 
 

Os relatos dos entrevistados a respeito da percepção que tinham da 

profissão, suas idealizações e as mudanças que ocorreram ao ir para a escola, 

trazem algumas reflexões que devem ser priorizadas, como a questão da 

impotência que o profissional sente em não conseguir atingir seus objetivos, e 

que a universidade na formação inicial precisa trabalhar a questão da inteligência 

emocional , para que o profissional tenha a possibilidade de descobrir como 

trabalhar estes sentimentos e que desta forma não afete seu desempenho na 

profissão. 

Além da discussão sobre a idealização utópica da profissão, na qual há 

uma construção do profissional com inúmeras aptidões, múltiplas funções mas 

que ao mesmo tempo deixa de exercer a rotina de professor de Geografia e 

torna-se um “psicólogo” do aluno, aptidões que não cabem ao profissional do 

ensino se este não tem a formação em psicologia e não está exercendo o cargo 

de psicólogo, já a rotina da escola e readequação curricular já fazem parte da 

base na construção do professor, como também a questão do aprendizado que 

os profissionais necessitam assimilar para que assim a sua prática consiga ser 

amadurecida ao longo dos anos.  

Um longo caminho a ser traçado e que seja esclarecido que a 

universidade como base é apenas o começo e não um fim para aquele professor. 

Que o estimulo a formação continuada, participação de eventos, projetos e 

cursos faça parte da carreira docente. O vínculo entre os estagiários e os 
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professores é valoroso por representar de certa forma a união entre a academia 

e a escola, a Geografia acadêmica e a Geografia escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Situações de ensino-aprendizagem são comuns, ocorrem a todo tempo e 

em diversos espaços, inclusive entre outras espécies. Atos corriqueiros como 

andar, falar e comer, embora sejam natos e, praticamente, fisiológicos, contam 

com momentos de apoio e de condução de indivíduo (s) responsável (is) por 

instruir, auxiliar, enfim ensinar. Se ensina e se aprende em todos os ambientes 

e por, praticamente, toda a vida. Mas, como ensinar melhor? E como ensinar a 

ensinar? 

Pesquisas sobre a formação de professores tem como importância 

observar quais são os pontos que possibilitam o avanço na consolidação do 

aprendizado dos discentes nos cursos de formação. Quais são as necessidades 

de readequação que os cursos necessitam em sua grade curricular. 

No movimento de aproximação destas questões relativas ao curso de 

formação de professores de Geografia da Universidade Federal de Goiás -

Regional Jataí foi possível responder aos questionamentos iniciais levantados 

neste trabalho. 

Dissertar a respeito do objetivo geral de como os licenciados que 

passaram pelo curso de graduação em Geografia percebem a sua formação e a 

prática docente a partir da base ofertada na universidade e sua relação com o 

seu dia-a-dia em sala de aula é um desafio, já que para fazer essa análise é 

necessário além da base de conhecimento bibliográfico, o contato com os 

profissionais formados na instituição. A pesquisa permitiu perceber que a 

dimensão formativa referente ao conhecimento de conteúdos necessários à 

atuação enquanto professor atende às expectativas da formação inicial. Os 

discentes em fase de formação apresentam segurança a respeito dos conteúdos 

que estão sendo disponibilizados a partir da grade do curso. Relatando que o 

nível profissional dos professores está de acordo com as demandas exigidas 

para um curso superior. 

Tal constatação não significa que os profissionais que formaram no curso 

tiveram habilitação desenvolvida na graduação para atuar na escola. O 

conhecimento de conteúdos se coloca apenas como uma das dimensões 

necessárias à atuação como professor. É necessário que o professor saiba lidar 
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com situações de ensino-aprendizagem. A atuação na escola vai além dos 

conteúdos mínimos exigidos e fornecidos pela instituição, passam por um 

amadurecimento docente, uma compreensão da função do professor para o 

aprendizado do aluno e além disso, seu papel como um formador. 

Foram buscadas respostas quanto à concepção de formação docente que 

emerge da resolução CEPEC 730/2005 do curso de Licenciatura em Geografia 

da UFG – Regional Jataí a partir dos fundamentos teóricos que o mesmo 

apresenta do lugar da teoria e da prática nessa formação, desta maneira 

identificar a formação do conceito sobre teoria e prática dos professores de 

geografia formados entre 2008 até 2018 que estão atuando nas redes de ensino. 

Avaliar como os professores compreendem/interpretam os encaminhamentos 

curriculares/operacionais do curso que visam à promoção da articulação teoria 

e prática; contribuir para uma reflexão sobre a formação docente em geografia. 

O conceito a partir da resolução CEPEC 730/2005 é voltado para a base 

acadêmica básica que o discente deve possuir para que assim conclua o curso. 

Tendo assim a preocupação com o conteúdo necessário, mas não com o 

exercício da profissional de professor. E essa questão pode ser atribuída a forma 

na qual a resolução foi adotada na instituição e também pelo curso de 

licenciatura e bacharelado ter parte das disciplinas ministradas em turmas 

comuns. Essa hibridização dificulta o direcionamento dos aspectos pedagógicos 

relativos a estas disciplinas e faz com que ocorram consequências na formação 

inicial dos discentes da licenciatura. 

Os dados apresentados através das entrevistas demonstram que os 

profissionais começaram a sua carreira docente com dúvidas, receios e 

houveram críticas a respeito de como o curso de geografia lida com os seus 

discentes licenciados. Os relatos apontam para uma situação na qual a teoria 

era vista mas não a prática desta teoria na escola. Tal condição dificulta a 

assimilação dos licenciados. Há um afastamento entre a Universidade e a 

escola, os professores da Educação Básica não se sentem contemplados nos 

discursos realizados nas disciplinas, nas pesquisas, nos livros e etc. 

Os discentes do curso de licenciatura afirmar enfrentar dificuldades em 

atuar nas escolas e associam esta dificuldade ao curto período utilizado para o 

estágio supervisionado nas unidades escolares. Porém o que é percebido partir 

dos dados é que o período do estágio não é curto porém não é realizada de 
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maneira eficaz. Essa dificuldade vai além da instituição. É estrutural e tem 

relação com o sistema de ensino nacional. Sendo assim demanda uma mudança 

que vai além dos muros da universidade. 

Para os licenciados a Universidade deveria buscar mais alternativas para 

fazer com que os discentes percebessem sua articulação com a prática docente. 

Não sendo apenas um espaço na qual os docentes vão inserir inúmeras teorias 

sem contextualizar com a prática profissional. Havendo críticas a respeito de 

como a Universidade busca discutir temas que não vão ser desenvolvidos na 

escola e provavelmente o licenciado não terá mais acesso. Enquanto o curso 

não passar por uma reformulação interna para que os docentes passem a 

contemplar as demandas escolares os licenciados formados na instituição 

enfrentaram o mesmo desafio, o de aprender a ser professor apenas quando 

exercer a função, além de fortalecerem a percepção de que a universidade está 

distante da escola. 

A análise das Resoluções que definem a estrutura curricular do curso de 

formação permitiu observar que houveram avanços em alguns pontos por conta 

da relação direta com a inserção de determinações legais criadas nos últimos 

anos. Para além do atendimento à legislação, o curso precisa rever seu roteiro 

formativo e se articular melhor com as redes de ensino para atender às 

demandas concretas do profissional a ser entregue à sociedade.  

Analisar um curso de licenciatura na conjuntura política atual não é um 

processo simples, demanda cautela, afinal implica em observar, avaliar e 

questionar seres humanos. E nem sempre estas críticas são recebidas de forma 

amistosa. Mas todos esses pontos que foram vistos nesta pesquisa servem para 

que seja percebido qual é o papel da Universidade na formação dos professores 

que estão atuando nas redes públicas e particulares. A universidade precisa 

reconhecer que o período no qual os licenciados dedicaram seu tempo aos 

estudos devem ter utilidade no exercício da sua profissão.  

Questionar a maneira pela qual os discentes aprendem, observar os 

pontos em comum entre as práticas realizadas anteriormente e as que vão 

continuar sendo realizadas, além disso, indagar a respeito das mudanças que 

ocorreram na estrutura do curso de formação inicial se faz necessário como 

forma de estimular o debate e as adequações necessárias faz com que este 

trabalho tenha alcançado os objetivos iniciais propostos.  



100 

 

 

Com a discussão realizada nesta pesquisa é possível entender que a 

Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí está formando professores para 

atuarem na Educação Básica, no entanto, os relatos apontam para fragilidades 

no processo formativo, uma vez que esses profissionais acabam desenvolvendo 

a sua prática docente a partir da sua vivência após a conclusão do curso. Essa 

realidade necessita ser modificada para que os discentes do curso de Geografia 

compreendam o seu papel como profissional durante a graduação e 

amadureçam esses conceitos ao longo da sua carreira.  

Os avanços conquistados devem ser mantidos e os discentes do curso de 

licenciatura devem ser ouvidos para que assim a formação do docente seja 

realizada numa perspectiva de construção ao longo da formação inicial e que a 

partir da prática na atuação seja potencializada a capacidade de interagir no 

processo de ensino-aprendizagem. 

O curso de formação de professores da UFG-REJ tem centrado esforços 

no sentido de ministrar a base do conhecimento geográfico para os discentes, 

sendo necessário fortalecer as ações para que estes tenham condições de atuar 

como docentes. A pesquisa apontou para um quadro no qual a dimensão 

formativa para o ser professor necessite de adequações, uma vez que os relatos 

de professores formados na instituição indiquem que boa parte dos 

conhecimentos para atuar foram adquiridos a partir da prática. Sendo assim a 

percepção do ser professor é tardia, ocorre, para a maioria dos entrevistados, 

apenas durante a prática como professor, sendo pouco estimulada durante a 

graduação. 

As entrevistas apontam para um quadro no qual o curso não tem fornecido 

maneiras para que os egressos atuem profissionalmente. A grade curricular e a 

organização da estrutura do curso de formação de professores, em alguns 

aspectos, contribuem para tornar o conteúdo da graduação repetitivo e de difícil 

aplicabilidade. Fazendo com que o profissional tenha que buscar suprir a 

ausência de conhecimento quanto á prática profissional, ao mesmo tempo que 

precisa se atualizar das demandas exigidas no trabalho. Os atuais licenciados 

do curso saem formados em Geografia, não professores de Geografia. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA 

PROFISSIONAIS LICENCIADOS EM GEOGRAFIA. 

Tema: A DOCÊNCIA EM GEOGRAFIA: Formação e profissionalização em 
Jataí-GO. 

Data da entrevista: __/__/__ Horário de início:_______ Término 

______________ 

Dados pessoais: 

 

1. Idade: 
2. Regime de trabalho na rede pública: (    ) Concursado (    ) Temporário 
3. Regime de trabalho na rede particular: (    ) CLT (    ) Informal 
4. Participou de alguma pesquisa, grupo de estudos ou curso de 

formação continuada sobre o ensino de Geografia nos últimos cinco 
anos? (    ) sim   (    ) não 

5. Está cursando ou já cursou cursos de Pós-graduação lato sensu, 
mestrado ou doutorado? (    ) sim   (    ) não 

6. Há quanto tempo atua na docência? 
 
Dimensões da formação: 
 

1. Qual o motivo da escolha pela licenciatura em Geografia? 
2. Como você avalia a sua formação docente quanto aos aspectos didático-

pedagógicos? 
3. Como você avalia a sua formação docente quanto aos conteúdos 

específicos da ciência geográfica?  
4. Em sua opinião, sobre a prática profissional em Licenciatura em 

Geografia, quais aspectos/elementos precisam estar contidos?  
5. Como você entende sua prática profissional?  
6. Como você avalia a relação entre a Geografia acadêmica e a Geografia 

escolar? 
7. Durante a sua formação a teoria para a atuação em sala de aula foi 

discutida de maneira a possibilitar seu exercício na profissão?  
8. Quais são os referenciais teóricos que direcionam a sua atuação em sala 

de aula? 
9. Como você avalia os seguintes elementos/momentos de sua 

formação/profissão: 
a) Você enquanto professor; b) Você enquanto aluno; c) A Geografia 

10. Descreva sua percepção dos elementos que devem estar contidos no 
curso de formação de professores. 

11. Quais são os principais desafios que você encontra no exercício de sua 
profissão? 

12. Quais são as principais facilidades que você encontra no exercício de sua 
profissão? 
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13. Quais eram as perspectivas que você visualizava para o exercício de sua 
profissão e o que mudou ao longo de sua pratica docente? 

14. Qual a contribuição ou contribuições da Geografia, e de suas diferentes 
temáticas e áreas, para a formação das pessoas? 

15. Tem alguma observação a fazer? 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA 

ALUNOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

Tema: A DOCÊNCIA EM GEOGRAFIA: Formação e profissionalização em 
Jataí-GO. 

Data da entrevista: __/__/__ Horário de início:_______ Término 

______________ 

Dados pessoais: 

 

1.Idade: 

2.É bolsista? Se sim, qual a bolsa que recebe ou já recebeu? 

3.Já participou de alguma pesquisa, ou grupo de estudos sobre o ensino 
de Geografia? 

4.Já atua na docência? Se sim, há quanto tempo? 

 
Dimensões da formação: 
 

1.Qual o motivo da escolha pela licenciatura em Geografia? 

2.Como você avalia a sua formação docente quanto aos aspectos didático-
pedagógicos? 

3.Como você avalia a sua formação docente quanto aos conteúdos 
específicos da ciência geográfica?  

4.Em sua opinião, sobre a prática profissional em Licenciatura em 
Geografia, quais aspectos/elementos precisam estar contidos?  

5.Como você entende sua prática profissional? Ou sua futura prática 
profissional? 

6.Como você concebe a relação entre a Geografia acadêmica e a Geografia 
escolar? 

7.Durante a sua formação a teoria para a atuação em sala de aula foi 
discutida de maneira a possibilitar seu exercício na profissão? 

8.Quais são os referenciais teóricos que marcaram a sua formação? 

9.O que você pensa sobre os elementos de sua formação/profissão: 

b) Você enquanto professor; b) Você enquanto aluno; c) A Geografia; d) O 
curso;e) A licenciatura; 

       10.Descreva sua percepção dos elementos que devem estar contidos no 
curso   de formação de professores. 
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11.Quais são os principais desafios que você encontra/visualiza no 
exercício de sua profissão? 

12.Quais são as principais facilidades que você encontra/visualiza no 
exercício de sua profissão? 

13.Quais são as perspectivas que você visualiza para o exercício de sua 
profissão? 

14.Qual a contribuição ou contribuições da Geografia, e de suas diferentes 
temáticas e áreas, para a formação das pessoas? 

15.Tem alguma observação a fazer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


