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RESUMO 

A formação do professor de Geografia tem sido estudada por diversos pesquisadores e é 

considerada de fundamental importância para o sucesso da educação escolar. Existe uma 

série de conhecimentos e saberes que são utilizados pelos docentes durante sua atividade 

profissional, ou seja, existem saberes e conhecimentos que servem de base para o ofício de 

ser professor. Objetivamos, nesta tese, analisar o processo de construção desses 

conhecimentos e saberes, bem como da construção da profissionalidade de quatro 

professores de Geografia que atuam na educação superior no Estado de Goiás, sendo dois 

da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia, e dois da Universidade Estadual de 

Goiás (UEG), em Anápolis. A pesquisa é baseada, centralmente, nos estudos de Shulman 

e sua base de conhecimentos para o ensino, no qual esses conhecimentos são divididos em 

conhecimento de conteúdo específico, conhecimento didático geral, conhecimento de 

contexto e conhecimento pedagógico de conteúdo. A tese aqui defendida é a de que o 

professor formador de professores, no contexto da sua prática docente, é mediador do 

diálogo entre os conhecimentos docentes, ou seja, entre os conhecimentos específicos da 

disciplina com os conhecimentos pedagógicos na construção do conhecimento profissional 

efetivado pelos alunos da licenciatura de Geografia na formação inicial. Buscou-se 

compreender os conhecimentos que os professores de Geografia devem possuir para 

desenvolver um trabalho em que haja diálogo e articulação entres os vários conhecimentos 

docentes existentes e, assim, promover sua profissionalidade. Para a realização da 

pesquisa, foram utilizados os seguintes instrumentos de coleta de dados: leitura 

bibliográfica, análise de documentos, como Projeto Pedagógico dos dois cursos e análise 

dos planos de curso das disciplinas, observação de aulas das disciplinas ofertadas nas 

licenciaturas das duas universidades campo dessa pesquisa e entrevista com os quatro 

professores observados. O resultado do estudo aponta que o processo formativo do 

professor de Geografia deve pautar-se em um professor formador que articule os 

conhecimentos docentes em sua prática formadora, bem como incentive aos futuros 

professores essa mesma atitude, ou seja, um professor que possua e construa 

conhecimento pedagógico de conteúdo geográfico em sua formação.  



Palavras-chave: Professor formador de Geografia; Conhecimentos específicos; 

Conhecimentos pedagógicos; Profissionalidade 



ABSTRACT 

The formation of Geography teacher has been studied by several researchers and is 

considered of fundamental importance for the success of school education. There are 

series of knowledge and information that are used by teachers during their professional 

activity, that is, there are knowledge and information that serve as the basis for the office 

of being a teacher. This thesis aims to analyze the process of construction of this 

knowledge and information as well as the construction of the professionalism of four 

Geography professors who work in Higher Education in the State of Goiás, two from the 

Federal University of Goiás (UFG), in Goiânia, and two from the State University of 

Goiás (UEG), in Anápolis. It is based on Shulman's studies and his knowledge base for 

teaching, in which this knowledge is divided into knowledge of specific content, general 

didactic, context and pedagogical knowledge of content. The thesis sustained is that the 

professor who forms teachers, in the context of his teaching practice, mediates the 

dialogue between the teaching knowledge, that is, between the specific knowledge of the 

discipline with the pedagogical knowledge in the construction of the professional 

knowledge made effective by the students of the Geography degree in initial formation. It 

was sought to understand the knowledge that Geography teachers must have to develop a 

work in which there is dialogue and articulation between the various existing teaching 

knowledge and thus promote their professionalism. The following data collection 

instruments were used: bibliographical research, analysis of documents such as the 

Pedagogical Project of the two courses and analysis of the course plans of the disciplines, 

class observation in the degree courses of the two universities of that field research and 

interview with the four teachers observed. The result of the study points out that the 

formative process of the Geography teacher should be based on a teacher that articulates 

the teaching knowledge in its training practice, as well as encouraging the same attitude on 

future teachers, that is, a teacher who has and constructs pedagogical knowledge of 

geographic content in its formation. 

Keywords: Geography teacher training; Specific knowledge; Pedagogical knowledge; 

Professionalism 



RESUMEN 

La formación del profesor de la Geografía ha sido estudiado por muchos investigadores y 

se considera crucial para el éxito de la educación. Hay una gran cantidad de conocimientos 

y técnicas que son utilizadas por los maestros por su actividad profesional, es decir, hay 

conocimientos y habilidades que son la base para el cargo de ser un profesor. Nuestro 

objetivo en esta tesis para analizar el proceso de construcción de estas habilidades y 

conocimientos, así como la construcción de profesionalismo cuatro profesores de 

geografía que trabajan en la educación superior en el estado de Goiás, dos Universidad 

Federal de Goiás, en Goiânia (UFG) y dos de la Universidad Estado de Goiás (UEG) en 

Anápolis. Se basa en estudios de Shulman y su base de conocimientos para la enseñanza, 

que divide este conocimiento en el conocimiento de contenido específico, conocimiento 

didáctico general, los conocimientos contexto y conocimiento didáctico del contenido. Mi 

tesis es que el maestro formador de profesores en el contexto de su práctica docente es 

mediar el diálogo entre los maestros el conocimiento, es decir, entre el conocimiento 

específico del sujeto con el conocimiento pedagógico en la construcción del conocimiento 

profesional efectuada por los estudiantes grado de geografía en la formación inicial. Él 

trató de entender el conocimiento de que profesores de Geografía deben tener para 

desarrollar un trabajo donde hay diálogo y entres los diversos conjuntos maestros 

conocimiento existente y así promover su profesionalismo. Para la investigación se 

utilizaron los siguientes instrumentos de recolección de datos: la literatura de lectura, 

análisis de documentos y el proyecto pedagógico de los dos cursos y el análisis de los 

planes en curso de disciplinas, observación de la clase de las materias que se ofrecen en el 

grado de las dos universidades de campo que investigaciones y entrevistas con los cuatro 

maestros observados. El resultado del estudio muestra que el proceso de formación del 

Profesor de la geografía, debe estar basada en un antiguo maestro que articular el 

conocimiento maestros en su práctica formativa y animar a los futuros maestros esta 

misma actitud, es decir, un maestro que tiene y construir el conocimiento pedagógico del 

contenido geográfico en su formación. 

Palabras clave: Formador de profesores de la Geografía; Conocimientos especializados; 

Conocimientos pedagógicos; Profesionalismo 
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INTRODUÇÃO 

 

A finalidade deste trabalho é identificar e compreender os conhecimentos que 

os professores formadores de Geografia devem possuir para desenvolver um trabalho em 

que haja diálogo entre os vários conhecimentos docentes existentes e, assim, promover sua 

profissionalidade
1
. Portanto, defende-se a tese de que o professor formador, no contexto 

de sua prática docente, é o principal possibilitador e mediador do diálogo entre os vários 

conhecimentos docentes, em especial os conhecimentos específicos da disciplina 

(Geografia) com os conhecimentos pedagógicos na formação inicial. 

A ideia é compreender como o professor formador, sujeito de nossa pesquisa, 

constrói e promove a construção de seus conhecimentos e de seus alunos, ao mobilizar os 

conhecimentos por ele já adquiridos e os que ele irá adquirir e apreender no processo de 

formação do professor de Geografia. Trata-se de compreender que, por meio de uma ação, 

raciocínio e reflexão em que ele utiliza conhecimentos específicos da Geografia 

juntamente com outros conhecimentos e saberes
2
 pedagógicos – os didáticos e os da 

experiência –, ele constrói o que chamamos de raciocínio pedagógico de conteúdo 

geográfico: o CPCG. Ou seja, um conhecimento exclusivo do professor de Geografia, que 

não é a soma de vários conhecimentos e saberes, mas sim o diálogo/articulação destes 

mesmos em sua prática pedagógica, aqui tendo por base a teoria de Lee Shulman. 

Assim, o intuito da presente pesquisa é de compreender e analisar como o 

professor formador lida com a tensão ainda não resolvida entre o saber disciplinar, o saber 

de conteúdo, o saber pedagógico, a forma ou como ensinar. Diante das questões 

pontuadas, destacam-se as seguintes indagações: 

a) Como é construído o conhecimento do professor formador de Geografia? 

b) Qual a importância do diálogo dos conhecimentos específicos e pedagógicos na 

construção do CPCG do professor formador de Geografia e como isto influencia 

na formação de um bom professor de Geografia?  

                                                 
1
 Sacristán (1991, p. 65) entende a profissionalidade como a afirmação do que é específico na ação docente, 

isto é, o conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que constituem a 

especificidade de ser professor. A discussão sobre a profissionalidade do professor é parte integrante do 

debate sobre os fins e as práticas do sistema escolar, remetendo para o tipo de desempenho e de 

conhecimentos específicos da profissão professor. 
2
 Ressaltamos que os pesquisadores francófonos como Maurice Tardif usam o vocábulo saber, enquanto os 

autores de língua inglesa, como por exemplo, Lee S. Shulman, consideram conhecimentos docentes 

(OLIVEIRA, 2015, p.12).   
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c) Qual a importância da mediação didática na construção e articulação dos 

conhecimentos por parte do professor formador para o ensino-aprendizagem de 

Geografia? 

d) Quais conhecimentos docentes o professor formador, este em processo contínuo de 

formação, mobiliza para o planejamento das aulas que ele ministra? 

e) Como o PPC se apresenta na articulação desses conhecimentos? 

f) Quais as práticas formativas que potencializam a construção desses conhecimentos 

docentes do professor formador e de seus alunos em formação inicial em 

Geografia? 

A trajetória de uma pesquisa acaba se vinculando à trajetória do pesquisador 

que a realiza e, com esta, não foi diferente. O tema deste trabalho surge de questões 

observadas desde o final do ensino médio e da graduação em Geografia. Nesse período, 

eram comuns aulas expositivas e descritivas sem sentido para quem as aprendia; era um 

conteúdo por si só, desvinculado da realidade do aluno, que muitas vezes era visto como 

“objeto” do espaço, e não como sujeito crítico, político, ativo e construtor do meio que o 

rodeava. 

Percebia-se, de modo geral, que muitos professores, inclusive os formadores 

de professores isolavam suas disciplinas das demais, em que o aluno, neste caso, futuro 

professor, muitas vezes não sabia como relacionar aquele conhecimento aprendido, se é 

que aprendia, com as outras disciplinas do curso, com os outros conhecimentos por ele 

aprendidos. Desta forma, esse conhecimento acabava por ser uma cópia do que o professor 

ensinava; uma repetição. O aluno não possuía um posicionamento crítico e nem dialogava, 

pois o professor não promovia e nem instigava tal diálogo com outros saberes, ou seja, ele 

não construiu seu próprio conhecimento. Com base nisso, surgiu o interesse de discutir 

este tema, que consideramos de grande importância na sociedade contemporânea que se 

insere num modelo de produção capitalista cada vez mais excludente, em que se necessita 

formar sujeitos ativos, críticos, que desempenhem o papel primordial da Geografia que é o 

desenvolvimento do cidadão, da cidadania.  

O interesse pela discussão sobre formação docente em Geografia se fortaleceu 

em 2009, ocasião em que o pesquisador iniciou um estudo que resultou no seu Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) na graduação em Geografia pela Universidade Federal de 

Goiás de Catalão (CAC/UFG), e em 2011, ano em que o pesquisador deu continuidade a 

esses estudos no Programa de Pós-Graduação em Geografia do CAC/UFG, nível 
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mestrado. Na graduação, o objetivo da pesquisa foi compreender como se configurava o 

processo de formação docente do curso de Geografia do CAC/UFG e no mestrado 

decidiu-se por incorporar também a formação do bacharel em Geografia na pesquisa. Em 

ambas as produções, verificaram-se alguns problemas no processo formativo do 

profissional em Geografia referentes ao Projeto Politico-Pedagógico, à estrutura curricular 

do curso e o diálogo entre os conhecimentos específicos e pedagógicos, o que motivou o 

pesquisador a dar continuidade a esses estudos, agora no doutorado.  

Soma-se a isso o fato de o pesquisador participar de grupos de estudos que 

tratam, discutem e desenvolvem pesquisa sobre temas da formação docente e do ensino 

em Geografia, a exemplo: o Nepeg (Núcleo de Ensino e Pesquisa em Educação 

Geográfica); o Nupec (Núcleo de Pesquisa em Ensino de Cidade) e o Nucef (Núcleo de 

Pesquisas sobre Currículo, Ensino e Formação de professores de Geografia), que 

fortalecem ainda mais interesse do pesquisador pelo assunto.  

Os sujeitos que compõem a presente pesquisa são os formadores de 

profissionais em Geografia de duas instituições, a Universidade Federal de Goiás de 

Goiânia (UFG/Goiânia), em que o curso de Geografia está no Instituto de Estudos 

Socioambientais (Iesa/UFG), e a Universidade Estadual de Goiás – unidade Anápolis 

(UEG/Anápolis) em que o curso está na Unidade Universitária de Ciências 

Socioeconômicas e Humanas (UnUCSEH). A escolha destas duas universidades se deu 

pelo fato de que ambas possuem o curso de Geografia, e por este já ser um curso 

consolidado nas duas instituições.  Outro fator se dá pela importância das mesmas em 

Goiás, visto que são as únicas universidades públicas presentes no Estado.  

O Instituto de Estudos Socioambientais (Iesa/UFG) está localizado na cidade 

de Goiânia, capital do Estado de Goiás. O instituto foi criado em 04 de dezembro de 1996, 

com a expectativa de abrigar cursos afins da temática socioambiental, dentre eles, o de 

Geografia. O curso de Geografia existe desde 1962 na UFG, antes mesmo da criação do 

Iesa. Em 2002, a partir de discussões no interior da UFG, e em decorrência dos parâmetros 

curriculares estabelecidos pelo MEC, foram definidas as bases do Regulamento Geral dos 

Cursos de Graduação da UFG, resolução Consuni nº. 06/2002, que alterou o regime dos 

cursos da universidade do regime anual para o seriado semestral. Com base no PPC 

(2011), o curso do Iesa tem por objetivo formar profissionais com condições de 

compreensão do processo de produção do conhecimento geográfico e para o entendimento 

dos arranjos e organizações territoriais das sociedades e das populações, como condição 
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essencial à compreensão da atualidade, com vistas ao exercício da cidadania e à inserção 

do indivíduo na sociedade. 

O curso de licenciatura em Geografia (modalidade plena) da UnUCSEH e foi 

implantado na unidade em 1986 e autorizado a funcionar pelo Decreto Federal n.º 94.209 

de 10 de abril de 1987. Com base no PPC, O curso de Geografia da UnUCSEH tem por 

objetivo formar professores para o exercício do magistério no ensino básico, e visa atender 

às necessidades dos sistemas educacionais do município de Anápolis e da região que 

incluiu não só o referido município, mas também Goiânia e sua região metropolitana, o 

que demonstra a relevância do curso para o Estado de Goiás. 

A escolha dos quatro profissionais se deu pelo fato destes serem professores 

de Geografia nas instituições escolhidas para a pesquisa. Como o intuito era estudar o 

diálogo entre os conhecimentos específicos e os pedagógicos, foram escolhidas duas 

disciplinas de conteúdos específicos que tivessem alguma similaridade (Geografia da 

Indústria e Geografia Urbana) e duas pedagógicas (Didática da Geografia II e Didática e 

Prática Docente em Geografia I), e a escolha desses profissionais se deu atrelada à escolha 

das disciplinas. Além dos professores, os alunos de tais disciplinas, sendo duas turmas, 

também foram sujeitos da pesquisa, objetivando analisar elementos trazidos por esses 

alunos, por meio da construção de um plano de aula, que apontassem para ações dos 

professores formadores que promoviam o diálogo entre os conhecimentos docentes.  

A referente pesquisa está ancorada em métodos de natureza qualitativa que 

apontem indicativos que permitam compreender o processo de construção de 

conhecimentos do professor formador de Geografia da UFG/Goiânia e UEG/Anápolis. A 

respeito da pesquisa qualitativa, Borges (2009) afirma que através desta é possível 

conhecer profundamente uma sociedade ou uma cultura, pois há um envolvimento pessoal 

entre o pesquisador e o que ele investiga. Lüdke e André (1986, p. 11) complementam o 

autor ao dizer que “[...] a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte 

direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento[...].” 

Para Chizzotti (2009), a pesquisa de abordagem qualitativa parte do 

fundamento de que há uma relação dinâmica entre sujeito e objeto, em que o sujeito é 

sujeito-observador, e assim uma parte integrante do processo de conhecimento, no qual 

interpreta os fenômenos e lhe atribui significado. Para o autor, essa relação sujeito e objeto 

na pesquisa qualitativa parte de duas orientações filosóficas, a fenomenologia e a dialética, 

sendo esta última a orientação escolhida.  
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O mesmo autor acima citado afirma que, na dialética, ocorre a relação 

dinâmica entre sujeito e objeto, mas ao contrário da fenomenologia, esta não se detém no 

vivido e nas significações subjetivas dos atores sociais. A dialética “[...] valoriza a 

contradição dinâmica do fato observado e a atividade criadora do sujeito que observa, as 

oposições contraditórias entre o todo e a parte e os vínculos do saber e do agir com a vida 

social dos homens[...]” (CHIZZOTTI, 2009, p. 80). 

Após a escolha das instituições e dos sujeitos participantes e da orientação 

teórico-metodológico adotada, algumas atividades foram elaboradas para atingir os 

objetivos já mencionados, que de modo geral foi de compreender como o professor 

formador, no contexto da sua prática, constrói e promove o diálogo e a construção de 

conhecimentos. Assim, as atividades elaboradas foram: pesquisa bibliográfica; pesquisa 

documental; observação de aulas; elaboração de um plano de aula com os alunos e; 

entrevistas. 

A pesquisa bibliográfica, para Oliveira (2007, p. 69), é uma modalidade de 

“estudo direto em fontes científicas, sem precisar recorrer diretamente aos 

fatos/fenômenos da realidade empírica”. Assim, fez-se um levantamento bibliográfico de 

temas pertinentes aos objetivos da pesquisa como: formação docente; formação docente 

em Geografia; ensino de Geografia; conhecimentos docentes e; saberes docentes. Dentre 

os autores estudados temos: Pinheiro (2005); Tardif (2002); Candau (1999); Pontuschka 

(2001); Silva (2002); Cavalcanti (2006); Vesentini (1987; 2002); Shulman (1986; 1987); 

Grossman (1989; 1990); Grossman, Wilson e Shulman (2005); Mizukami (2004); 

Siendentop (2002); Sacristan (1998); Altet (2001); Rios (2002) e Ramos, Graça e 

Nascimento (2007) Pimenta (1998 e 2003); Morin (1999; 2001); Libâneo (2004); e 

Chevallard (1991) entre outros. 

Em uma pesquisa qualitativa, diversas técnicas são utilizadas com o intuito de 

aproximar-se da realidade social. A pesquisa documental busca compreendê-la de forma 

indireta por meio da análise de inúmeros tipos de documentos. De acordo com Bravo 

(1991), documentos são todas as realizações produzidas pelo homem com indícios de sua 

ação e que podem revelar suas ideias, opiniões e formas de atuar e viver. Na pesquisa 

documental, foram analisados os dispositivos legais que norteiam a prática do professor 

formador.  

As informações em fontes documentais foram obtidas por meio de sites oficiais na 

Internet da Universidade Federal de Goiás (UFG/Goiânia) e Universidade Estadual de 
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Goiás (UEG/Anápolis). Os planos de curso das disciplinas foram solicitados aos 

professores formadores de forma presencial ou por e-mail. Também foi feita uma análise 

dos PPCs das duas instituições. Dessa maneira, a análise desses documentos buscou 

compreender se havia uma relação entre as disciplinas específicas da Geografia com 

aquelas voltadas para o ensino, bem como analisar se existia um diálogo entre estas. 

Na obtenção das informações empíricas foi feita uma abordagem qualitativa 

do tipo de estudo de caso, visto que toda a complexidade do universo pesquisado exige um 

aprofundamento maior da investigação, o que será possível a partir de um contato direto 

com os sujeitos envolvidos no processo. A produção de dados se deu em diversos 

momentos da pesquisa, em situações diversificadas. Segundo Alves-Mazotti e 

Gewandsznajder (2004, p.163), “as pesquisas qualitativas são caracteristicamente 

multidimensionais, isto é, usam uma grande variedade de procedimentos e instrumentos de 

coleta de dados”.  Assim, utilizamos como fonte de obtenção de dados empíricos 

observação de aulas, entrevistas e a atividade de construção de um plano de aulas com os 

alunos. 

A observação é um dos meios mais utilizados por pesquisadores para conhecer 

e compreender as pessoas, as coisas, os acontecimentos e as situações do ambiente a ser 

pesquisado. Não se trata apenas de ver, mas de examinar tais acontecimentos e situações. 

A observação torna-se importante numa pesquisa qualitativa, visto que está presente desde 

a formulação do problema, da construção das hipóteses, da coleta, análise e interpretação 

dos dados, desempenhado papel importante no processo da pesquisa. 

Na fase de observação das aulas, como já foi dito, foram escolhidas quatro 

disciplinas, duas na UFG/Goiânia e outras duas na UEG/Anápolis. Em Goiânia, as 

disciplinas  observadas foram Geografia Urbana e Didática da Geografia II. Em Anápolis, 

as disciplinas foram Geografia Urbana e Didática e Prática Docente em Geografia I. Os 

critérios para escolha de tais disciplinas deu-se em razão de escolher disciplinas 

específicas de conteúdo da Geografia e disciplinas pedagógicas que possibilitassem a 

percepção da prática docente em sala de aula, com o intuito de analisar como o professor 

formador mobiliza e constrói os conhecimentos e saberes por ele aprendidos na formação 

do futuro professor de Geografia.  

As observações das aulas ocorreram no segundo semestre de 2014, nos meses 

de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, nas cidades de Goiânia e Anápolis, 

com um total de oito encontros em cada disciplina, sendo que cada encontro correspondia 
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a quatro aulas, perfazendo um total de 32 encontros, sendo 32 aulas observadas em cada 

disciplina e num total de 128 aulas observadas. Na UEG, as aulas foram no período 

matutino, com duração das 7h45 às 11 horas, com intervalo de 15 minutos. Na UFG, as 

aulas foram no período noturno, e começavam às 18h50, com término às 22 horas. 

Durante as observações, foi utilizado um diário de campo com um roteiro 

prévio construído para registar as informações observadas, com o intuito de obter 

informações detalhadas sobre a aula do professor formador. Por meio das observações, 

buscou-se compreender e analisar questões como planejamento da aula; como foi a 

abordagem do conteúdo de matéria, do conteúdo específico; quais métodos de ensino e 

meios didáticos foram utilizados e como se deu a articulação entre os conhecimentos 

específicos e pedagógicos.  

Na atividade de construção dos planos de aula com os alunos, foi pedido que 

desenvolvessem uma aula com algum conteúdo da disciplina observada. Assim, foram 

desenvolvidos planos de aula das disciplinas de Geografia Urbana e Geografia da 

Indústria, como o intuito de verificar, por meio desses planos, se poderíamos evidenciar 

aspectos sobre os diálogos entre conhecimentos docentes do professor formador da 

disciplina e, consequentemente, na construção do conhecimento pedagógico de conteúdo 

geográfico. Ressaltamos que os alunos não são os sujeitos da pesquisa, mas acreditamos 

que, por meio da construção do plano de aula, podemos identificar elementos que 

demonstrem se o professor formador da disciplina em questão articula e promove o 

diálogo entre os conhecimentos. Assim, foi entregue um modelo de plano de aula em que 

os alunos/professores preencharam elementos que deviam constar na aula como: tema; 

objetivos e objetivos específicos; desenvolvimento do tema; recursos didáticos e 

bibliografia. 

Outra metodologia utilizada na obtenção dos dados foram entrevistas 

realizadas com os quatro professores cujas aulas foram observadas. Em pesquisas 

qualitativas, uma das técnicas mais empregadas é a de entrevistas, por possibilitar um 

contato direto do pesquisador com o informante (MATOS; PESSÔA, 2009). Gil (1999) 

define a técnica de entrevista como uma forma de diálogo, na qual uma das partes, o 

entrevistador, coleta dados da outra parte, o entrevistado, por meio de um diálogo. Assim, 

as entrevistas foram realizadas com base em um roteiro com perguntas abertas, que 

permitiam ao entrevistado total liberdade para a resposta. As perguntas tinham o intuito de 

evidenciar informações da articulação dos conhecimentos docentes pelo professor 
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formador e sobre a formação dos professores de Geografia. Assim, a seguintes perguntas 

foram feitas: a) Quais têm sido as principais dificuldades enfrentadas por você para formar 

um professor de Geografia? b) Quais os esforços em tentar fazer o diálogo entre conteúdos 

específicos e pedagógicos pra formar professores de Geografia? c) Em relação à sua 

disciplina, qual o valor formativo para a formação do professor de Geografia? d) 

Especificamente nessa disciplina, quais as dificuldades encontradas por você para 

ministrá-la? e) O que é, para você, um bom professor de Geografia? 

As entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente foram transcritas. A 

aplicação das entrevistas se deu depois que todas as observações já tinham sido realizadas. 

Os professores foram entrevistados individualmente, em data, horário e local escolhido 

por eles. Todos os entrevistados foram esclarecidos sobre a pesquisa e concordaram em 

participar, e foram informados que teriam que assinar um termo de livre esclarecimento e 

de autorização para publicação do material da entrevista.  

A tese aqui apresentada é a de que o formador de professores, no contexto da 

sua prática docente, é mediador do diálogo entre os conhecimentos específicos da 

disciplina com os conhecimentos pedagógicos na construção do conhecimento profissional 

efetivado pelos alunos da licenciatura de Geografia na formação inicial. Este trabalho tem 

por objetivo discutir o processo desenvolvimento dos conhecimentos docentes necessários 

ao ofício de ser professor formador de Geografia. 

A pesquisa encontra-se estruturada em quatro capítulos. O primeiro traz uma 

discussão sobre os desafios da formação docente em Geografia no Brasil. Nas primeiras 

duas subseções, o foco está nos aspectos legais, nas políticas de formação de professores e 

nos aspectos institucionais com base na análise dos Projetos Pedagógicos de Curso da 

UFG/Goiânia e da UEG/Anápolis. Nessas duas subseções, buscou-se compreender se 

existe um respaldo legal e institucional que promova o diálogo/articulação entre os 

conhecimentos docentes, em especial entre os conhecimentos de conteúdo e os 

conhecimentos pedagógicos. Na terceira subseção, a discussão é centrada nos paradigmas 

educacionais e suas influências nos formadores de professores e em sua prática 

pedagógica, pelo fato de acreditarmos que o professor alicerça sua prática em paradigmas 

da ciência que ele ensina, e que ele deve possuir bases em paradigmas educacionais 

inovadores e não em paradigmas tradicionais em que não há construção do conhecimento, 

como veremos na discussão. Já a última subseção trata de uma definição dos termos de 

profissionalidade, profissionalização e profissionalismo docente, com o intuito de afirmar 



21 

 

que ser professor é uma profissão e, como qualquer outra, requer aperfeiçoamento e 

qualidade, ou seja, uma profissão que requer uma profissonalidade constante.  

   O segundo capítulo trata dos conhecimentos e saberes necessários ao ofício 

de ser professor. Nesse capítulo são discutidos os conhecimentos/saberes docentes e suas 

divisões, com base em diversos autores que pesquisam o tema, com foco em especial nos 

estudos de Lee Shulman e sua teoria sobre a construção do conhecimento pedagógico de 

conteúdo específico – aqui, por se tratar do professor de Geografia, denominou-se 

conhecimentos pedagógicos de conteúdo geográfico. Nesse capítulo, buscou-se estudar a 

teoria de Shulman e analisar como esta contribui no diálogo/articulação dos 

conhecimentos docentes do professor, em sua formação e na construção de seus 

conhecimentos. 

O terceiro capítulo centra-se no papel da didática e sua importância na 

formação docente, bem como na prática do professor formador de Geografia. Buscou-se 

compreender, por meio da didática, em específico da mediação didática do professor 

formador, como ele constrói e aperfeiçoa seus conhecimentos. Estes conhecimentos são 

necessários para melhor formar o professor de Geografia, pois é por meio dessa mediação 

que defendemos a tese de que ele, o professor formador, é, no contexto da sua prática 

formadora, o principal sujeito que promove o diálogo entre os vários conhecimentos 

docentes. É ele quem promove essa articulação entre os conhecimentos e, ao fazer isto, 

promove nesse processo sua profissionalidade. Nesse capítulo, é discutido o conceito de 

mediação e transposição didática, buscando identificar qual conceito é mais apropriado 

para um professor formador que construa seu conhecimento, no qual é opta-se pela 

mediação didática,  pelo fato de acreditarmos que o professor formador é mediador no 

processo de construção dos conhecimentos docentes, ou seja,  é sujeito ativo desse 

processo. Nesse capítulo, também são discutidas as observações realizadas na 

UFG/Goiânia e UEG/Anápolis, com o intuito de analisar a prática de quatro professores 

formadores e como eles articulam/dialogam/constroem os seus conhecimentos docentes e 

bem como os promovem para seus alunos, futuros professores de Geografia. 

O quarto e último capítulo discute o papel do professor mediador na formação 

do professor de Geografia. Nesse capítulo são analisadas as entrevistas realizadas como os 

quatro professores, com o objetivo de estudar e analisar os limites e as possibilidades 

enfrentadas pelos formadores de professores de Geografia na construção de seu 

conhecimento profissional. 
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CAPÍTULO 1 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE GEOGRAFIA NO BRASIL E A 

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO PROFISSIONAL 

 

Este capítulo tem por finalidade estudar os desafios da construção de um 

conhecimento profissional do professor de Geografia. A seguir, trataremos das políticas de 

formação de professores de Geografia que norteiam a formação docente e a construção do 

conhecimento profissional do professor, e mais especificamente dos Projetos Pedagógicos 

de Curso (PPC) das duas universidades em que foram realizadas aa pesquisas empíricas, a 

Universidade Federal de Goiás (UFG/Goiânia) e Universidade Estadual de Goiás 

(UEG/unidade de Anápolis). 

Compreende-se que o processo formativo do professor de Geografia é algo 

complexo que abarca inúmeras problemáticas. A discussão em questão centra-se na 

construção dos conhecimentos específicos e pedagógicos por parte do professor formador 

e tem como foco compreender como ocorre a construção de tais conhecimentos e saberes, 

e se ocorre o diálogo entre esses campos no processo de formação dos professores de 

Geografia, com base em aparatos teóricos, legais e institucionais.  

A articulação dos conhecimentos específicos com os conhecimentos 

pedagógicos tem sido compreendida como uma das questões mais significativas para os 

processos de ensino e de aprendizagem e, consequentemente, para os processos de 

formação de professores em geral e para os de Geografia. O processo formativo do 

professor de Geografia, em que não ocorre uma articulação entre conhecimentos 

específicos da área com os conhecimentos pedagógicos, pode ter como consequência um 

profissional fragmentado e dicotomizado. Essa articulação tem sido vista como uma forma 

importante de realizar de fato um ensino em que ocorra uma aprendizagem, ou seja, uma 

efetivação do processo de ensino-aprendizagem. Portanto, essa desarticulação entre 

conteúdos específicos e pedagógicos é vista como um problema que ocorre nos cursos de 

formação inicial, sendo necessário que os professores formadores de docentes em 

Geografia superem esta visão. 

Consideramos importante estudar os PPCs das duas instituições campo da 

pesquisa por acreditarmos na importância de tal documento no sentido de que ele propõe e 

serve de base para o professor formador saber qual o perfil do futuro professor e 
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profissional da Geografia ele deve formar. Consideramos também importante a análise dos 

PPCs para compreender se este documento pode proporcionar, via professor formador, o 

diálogo entre os conhecimentos docentes dos profissionais (conhecimentos específicos da 

Geografia e conhecimentos da área de Educação). 

Outro importante desafio cuja reflexão é válida diz respeito à compreensão dos 

paradigmas educacionais em que os professores formadores se baseiam. No campo da 

Educação, percebe-se a transição de um modelo antigo de formação docente, na qual os 

formadores de professores se viam e concebiam o aluno-professor (futuro professor) 

somente como objeto e repassador de informações, para um novo modelo, em que o aluno, 

aqui futuro professor, é visto como sujeito. Nesse novo modelo, o professor formador 

deve centrar-se na concepção de um processo permanente, uma formação continuada, e 

pelo desenvolvimento de sua capacidade reflexiva e crítica, ou seja, em paradigmas 

inovadores e não mais em paradigmas tradicionais. 

Outra discussão apresentada neste capítulo é sobre a definição do conceito de 

profissionalidade e profissionalização, ambos muito utilizados ao longo desta pesquisa. 

Tomamos como conhecimento profissional os vários conhecimentos que o professor vai 

adquirindo e construindo ao longo de sua carreira, durante o seu processo contínuo de 

formação. Dentro do conhecimento profissional, temos os conhecimentos de conteúdo, 

que se referem aos conteúdos de uma disciplina específica, como a Geografia, por 

exemplo; e temos o conhecimento pedagógico, que se refere aos conhecimentos de uma 

forma geral relacionados à Educação entre outros, como veremos mais adiante com base 

em autores como Lee Shulman e Tardif, entre outros. 

 

1.1 Políticas de formação de professores de Geografia no Brasil: desafios à 

construção de um conhecimento profissional 

 

A formação do professor de Geografia está alicerçada em aspectos legais que a 

regulamentam. Esses aspectos referem-se às leis, pareceres e diretrizes que a 

regulamentam, enquanto os aspectos institucionais são aqueles criados dentro da 

instituição ou da universidade que são feitos com bases nos aspectos legais que regem um 

curso de graduação, como exemplo, o Projeto Pedagógico de Curso. Esta subseção tem 

como objetivo o estudo dos aspectos legais que norteiam a formação do professor de 
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Geografia no Brasil e influenciam direta ou indiretamente no processo de construção do 

conhecimento docente dos professores. 

Desde o surgimento do primeiro curso de Geografia, este vem passando 

constantes mudanças devido a várias mudanças no que tange aos aspectos legais que 

regulamentam o ofício de ser professor de Geografia. Não iremos fazer um recorte 

histórico desse período, pois consideramos que as mudanças mais significativas ocorreram 

na década de 1990, com a criação da Lei n° 9.394/1996. 

A década de 1990 é marcada por um período de reformas, sendo seu eixo 

central os fundamentos e orientações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), a Lei n° 9.394/1996 de 20 de dezembro de 1996. Com a nova LDB, se fixavam os 

currículos escolares, bem como a regulamentação dos cursos de formação de professores 

mediante as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para a formação de professores. 

Assim, com tais regulamentações do processo formativo de professores, inclusive os de 

Geografia, se acentuam os debates em torno de sua formação.  

Tendo em vista os novos referenciais de formação de profissionais da 

educação, particularmente a LDB e as DCNs, essa última publicada pela Resolução 

CNP/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, observa-se que um dos principais problemas 

enfrentados hoje pelos cursos de licenciatura refere-se ao tratamento dispensado por parte 

desses cursos aos processos de investigação, da separação cada vez mais acentuada entre 

licenciatura e bacharelado, acarretando em uma divisão dos conhecimentos e saberes 

docente entre pedagógicos e específicos da Geografia.  

A criação das DCNs para os cursos de licenciatura, a partir da publicação da 

Resolução CNP/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, e do Parecer CNE/CP 9/2001, tinha 

como função principal promover uma terminalidade e integralidade próprias para os 

cursos de licenciatura. O objetivo era que, com as DCNs, os cursos de formação de 

professores no geral e, consequentemente, os de formação de docentes em Geografia não 

tivessem uma formação submetida a uma cultura bacharelesca, que dava importância 

somente ao conhecimento de conteúdo ou de matéria, denominação de Shulman (1986; 

1987), como estava ocorrendo. Assim, os cursos de licenciatura ganharam uma nova 

legislação e deveriam superar algumas questões, como aponta o Parecer CNE/CP 9/2001: 

 
No caso da formação nos cursos de licenciatura, em seus moldes 

tradicionais, a ênfase está contida na formação nos conteúdos da área, 

onde o bacharelado surge como a opção natural que possibilitaria, como 

apêndice, também, o diploma de licenciado. Nesse sentido, nos cursos 
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existentes, é a atuação do físico, do historiador, do biólogo, por exemplo, 

que ganha importância, sendo que a atuação destes como “licenciados” 

torna-se residual e é vista, dentro dos muros da universidade, como 

“inferior”, em meio à complexidade dos conteúdos da “área”, passando 

muito mais como atividade “vocacional” ou que permitiria grande dose 

de improviso e auto formulação do “jeito de dar aula” (Parecer CNE/CP 

9/2001, p. 16, grifo nosso). 

 

 

Com base na citação acima, percebe-se o quanto a profissão docente é 

desprestigiada no âmbito institucional (sem mencionar aspectos financeiros e intelectuais), 

sendo vista como uma atividade meramente vocacional. O profissional da educação 

necessitaria somente de conteúdos técnicos somados ao “dom” de ser professor ou da 

didática para o exercício da docência, ou o domínio de um conjunto de técnicas para a 

transmissão de seus conhecimentos para seus alunos. Os conhecimentos e saberes 

pedagógicos eram tidos como menos importantes que os conhecimentos de área ou de 

disciplina. 

 Essas são questões históricas que sempre permearam a formação de 

professores em geral e os de Geografia. Não se falava na construção dos conhecimentos 

necessários à docência, ou tampouco da importância do diálogo dos conhecimentos 

didáticos com os conhecimentos específicos de conteúdo. Os cursos de formação de 

professores ainda pregam o conteudismo ou o pedagogismo, mas nunca um diálogo entre 

ambos, como mostra a citação do Parecer CNE/CP 9/2001 abaixo: 

 

Nos cursos atuais de formação de professor, salvo raras exceções, ou se 

dá grande ênfase à transposição didática dos conteúdos, sem sua 

necessária ampliação e solidificação –pedagogismo, ou se dá atenção 

quase que exclusiva a conhecimentos que o estudante deve aprender – 

conteudismo , sem considerar sua relevância e sua relação com os 

conteúdos que ele deverá ensinar nas diferentes etapas da educação 

básica. (Parecer CNE/CP 9/2001, p. 21, grifo nosso) 

 

 

Aqui percebe-se um primeiro elemento que confirma a tese de que o professor 

formador de professores, no contexto de sua prática docente, é o principal possibilitador e 

mediador (não só ele) do diálogo entre conhecimentos específicos da disciplina com os 

conhecimentos pedagógicos. Percebe-se que, em termos legais, esse diálogo não era 

cobrado do professor. Ele era responsável por ensinar sua disciplina, na maioria das vezes 

de forma isolada, que não instiga o diálogo e consequentemente não constrói 
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conhecimento novo, um conhecimento “amarrado” com os vários outros conhecimentos e 

saberes que o professor necessita para ensinar e o aluno para aprender, e para que aquele 

conhecimento seja significativo.  

Essa visão reducionista da profissão docente é, em parte, consequência de um 

ciclo do bacharelado nas Instituições de Ensino Superior (IES), no qual o conteúdo 

geográfico sempre teve maior importância. Leão (2008, p. 29) define esse ciclo como a 

“[...] manutenção dos cursos de graduação, pós-graduação e do acesso às vagas das 

universidades e escolas federais sob o comando da lógica do bacharelado[...]” 

prevalecendo, assim, uma concepção de Geografia dos bacharéis. O mesmo autor afirma, 

ainda, que a graduação é caracterizada como fase inicial na escolha de orientandos que 

irão garantir, na pós-graduação (especializações, mestrados e doutorados), os projetos do 

bacharelado mantendo o ciclo do bacharelado. 

Leão (2008), em sua pesquisa sobre a influência das DCNs na formação do 

professor em Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), constatou que 

as DCNs não cumpriram com seu objetivo na prática, que era de fazer dos cursos de 

licenciatura projetos específicos, independentes do bacharelado. O autor constatou que os 

cursos de licenciatura ainda são submetidos a uma situação de inferioridade perante o 

bacharelado, e o conhecimento pedagógico é visto com inferioridade, de menor 

importância, sendo considerados apenas como anexos ou complementação dos cursos de 

graduação. 

Pontuschka, Paganelli e Cacete (2007), em estudo sobre o atual processo de 

formação docente e o ensino-aprendizagem em Geografia no Brasil, no qual apontam 

possíveis caminhos para uma melhor qualidade do ensino de Geografia, afirmam que os 

cursos de formação docente, historicamente, desde 1930, têm se caracterizado como 

cursos fracos, devido ao processo de expansão do ensino superior ter se dado 

principalmente pela via da privatização, e em função de serem, na sua grande maioria, 

cursos de instituições privadas de ensino, formando profissionais presos a um modelo 

clássico de formação. A formação docente e os conhecimentos pedagógicos e didáticos no 

País era/é vista numa posição secundária na ordem das políticas educacionais, o que 

acarreta uma desvalorização da profissão docente e a consolidação da tutela político 

estatal sobre o professorado. 

Vesentini (2006) também corrobora com esses argumentos e pondera que a 

desvalorização do professor se deu principalmente depois dos anos de 1967 e 1968, 
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período em que a ditadura militar reformulou o sistema escolar brasileiro e ocasionou uma 

desvalorização da carreira e do profissional docente, que teve seus rendimentos 

drasticamente diminuídos e, concomitante a isso, houve um aumento quantitativo das 

escolas e dos professores, o que consequentemente promoveu uma depreciação econômica 

e social do educador, visto como um generalista incompetente. O autor ainda ressalta que 

não existe, desde 1980, uma estratégia coerente e contínua para a educação no Brasil, e 

muito menos, uma ação concreta para valorizar a atividade docente. Tudo muda 

constantemente em cada governo, mas tudo continua praticamente igual ao que era no que 

diz respeito à educação e à qualidade do ensino no Brasil. 

Esses fatores têm refletido no processo de ensino-aprendizagem. Os 

professores são vistos como incapazes no quesito competências didáticas e pedagógicas, 

como resultado de sua má formação docente. Masseto (2006), em sua obra sobre a 

importância da competência pedagógica por parte dos professores universitários, faz uma 

reflexão sobre a estrutura organizativa do ensino superior no Brasil e frisa que essa 

formação privilegiava somente o domínio de conhecimentos, pois “quem sabe, sabe 

ensinar.” 

A partir da década de 1970, inicia-se um movimento pela valorização da 

formação docente no País, paralelamente ao movimento de renovação da Geografia, uma 

reação a um modelo de professor em crise, que concebia o professor somente como 

repassador de informações, com uma formação que deveria ser apenas técnica. A partir 

dessa reação, surge um novo modelo de formação docente. Pontuschka, Paganelli e Cacete 

(2007) acreditam na 

 
[...] formação como um processo permanente, marcado pelo 

desenvolvimento da capacidade reflexiva, crítica e criativa, conferindo 

ao professor autonomia na profissão e elevando seu estatuto profissional. 

Os novos paradigmas de formação docente partem do reconhecimento da 

especificidade dessa formação e da necessidade da revisão dos saberes 

constitutivos da docência, na perspectiva da emancipação do 

profissional. [...] O momento atual é de transição marcado pela crise do 

modelo anterior e pela incerteza quanto aos novos paradigmas de 

formação docente (PONTUSCHKA; PAGANELLI; CACETE, 2007, p. 

92, grifo nosso). 

 

 

A LDB apontou algumas mudanças para os cursos superiores, como a 

formação de educadores prioritariamente em nível superior, mediante a criação das DCNs. 

Com as DCNs, a licenciatura ganharia terminalidade e integralidade próprias em relação 
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ao bacharelado, consolidando-se como um projeto único e específico, diferenciado do 

bacharelado, o que para autores como Callai (2003) e Leão (2008) acaba por prejudicar na 

formação do geógrafo como um único (licenciatura e bacharelado). Pontuschka, Paganelli 

e Cacete (2007) colocam que os cursos de licenciatura sempre aparecem numa situação de 

inferioridade, ou seja, o curso técnico-científico ganha maior importância, enquanto a 

licenciatura, que ensina os conhecimentos de conteúdo didáticos e pedagógicos, é vista 

como um curso complementar e secundário. 

O professor formado, desta maneira, aprende uma Geografia “despedaçada” e 

acaba por ensinar uma Geografia aos “pedaços” pelo fato de que, durante sua formação, as 

diferentes áreas da Geografia e da Educação lhe foram mostradas como se fossem um 

mosaico no qual, muitas vezes, o graduado, ao entrar em sala de aula, não consegue juntar 

as partes e construir um quebra-cabeças único, repassando para seus alunos, desse modo, 

um conhecimento também de forma despedaçada.  

Ressaltamos que o foco de nossa discussão não está na relação bacharelado e 

licenciatura, mas, ao mesmo tempo, é de consenso de todos que os conhecimentos 

específicos possuem uma ligação maior com o bacharelado e os conhecimentos didáticos 

pedagógicos com a licenciatura. Assim, é inevitável realizar tal discussão sem explorar 

essa relação.  

Marques (2006), em seu estudo sobre a formação dos profissionais da 

educação na Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul 

(Unijuí), afirma que o principal problema relacionado às licenciaturas e aos bacharelados 

se refere à desarticulação existente entre ambos. A licenciatura é vista como incapaz de 

produzir seu próprio conhecimento, caracterizando-se apenas como um curso de 

aprendizagem de tarefas didático-pedagógicas, versões empobrecidas do bacharelado.  

O mesmo autor ainda salienta que a relação entre bacharelado e licenciatura 

deve ser de reciprocidade, pois um complementa o outro. Não se pode pensar em um 

educador de Geografia que não tenha domínio do conteúdo técnico-científico e dos 

conhecimentos didáticos e pedagógicos somente pelo fato de que ele ensina uma disciplina 

específica da Geografia, como Geomorfologia, Climatologia ou Demografia, por exemplo, 

como também não se pode pensar em um profissional da Geografia, licenciatura ou 

bacharelado, que não saiba lidar com pessoas e grupos com o intuito de construir, com os 

sujeitos interessados, os conhecimentos e as capacidades que lhes competem. Nesse 

sentido, não pode haver na forma de ensinar desses professores a ausência (ou divisão) dos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Regional_do_Noroeste_do_Estado_do_Rio_Grande_do_Sul
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conhecimentos pedagógicos e didáticos necessários ao ato de ensinar do professor. Ou 

seja, o professor de Geografia, pensado de uma forma unitária, deve saber pesquisar e 

garantir em sua prática cotidiana uma articulação entre pesquisa, ensino e sociedade 

dialogando com os conhecimentos docentes necessários ao ofício de ser professor. 

Cacete (2004) salienta que na universidade pública, os professores que 

ensinam disciplinas específicas da Geografia e os que ensinam disciplinas da área de 

Educação têm, historicamente, se mostrado muitas vezes como professores distintos, não 

havendo qualquer relação entre si. Essa realidade compromete um diálogo entre as 

disciplinas didático-pedagógicas e as disciplinas específicas da Geografia. Assim, 

geralmente, a maioria dos cursos de graduação em Geografia apresenta uma visão 

tecnocrática, na qual são valorizadas as disciplinas voltadas para o bacharel em detrimento 

das disciplinas específicas para o ensino. 

Nesse sentido, Vesentini (2006) diz que o curso de Geografia deve formar 

bons profissionais, docentes ou não, sendo necessário um curso básico que seja pluralista e 

abranja as diversas áreas da disciplina Geografia e da Educação, visto que formar 

especialistas não cabe à graduação, posto que esta é uma atribuição dos cursos de 

especialização e de pós-graduação. Diante dessa realidade, o autor coloca que se deve 

fazer uma escolha acerca do professor de Geografia que se pretende formar, para qual 

escola, para qual sociedade, e que 

 
[...] se a nossa opção for de fato por uma sociedade democrática, na qual 

exista uma cidadania ativa e, além do mais, direcionada para um projeto 

de desenvolvimento sustentável que seja viável e adequado ao século 

XXI — isto é, no qual haja uma preocupação com a conservação da 

natureza, com a valorização e qualificação da força de trabalho, com a 

correção dos desequilíbrios regionais e com um efetivo combate a 

pobreza e às rudimentares condições de vida de amplas parcelas da 

população —, então, indiscutivelmente, a escola deverá readquirir um 

importantíssimo papel e todos os professores, inclusive o[s] de 

Geografia, deverão ter uma sólida formação integral — científica e 

humanista. Nesses termos não tem o menor cabimento propor ou realizar 

uma separação rígida entre bacharel (o geógrafo) e o licenciado (o 

professor), como se esse último não precisasse de uma boa formação 

científica — aprender a pesquisar, a realizar projetos [...] (VESENTINI, 

2006, p. 239). 

 

 

Callai (2003) corrobora com essa discussão, acrescentando que os cursos de 

graduação, assim como os professores de Geografia, não devem se preocupar em se 
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separar se são Geografia ou da área de Educação (licenciatura e bacharelado), mas sim 

assegurar uma unidade intrínseca a essa formação. A autora afirma que o graduando de 

Geografia deve saber fazer uma análise geográfica e também manusear os instrumentos 

necessários e adequados de sua profissão e, para isso, o professor deve dialogar entre os 

vários conhecimentos docentes. É fundamental que ele articule esses conhecimentos com 

uma postura pedagógica, realizando uma interação entre o conhecimento produzido pela 

humanidade e os sujeitos que participam de suas ações. 

Assim, percebe-se a importância de que nos documentos que norteiam a 

formação de professes seja enfatizado o diálogo entre os conhecimentos tidos como da 

licenciatura com os do bacharelado, que acabam por influenciar na construção dos 

conhecimentos docentes. A seguir analisaremos os PPCs das duas instituições campo da 

pesquisa e buscaremos compreender a importância desse documento para o professor 

formador, pois ele serve de base para se saber o perfil do professor de Geografia que irá 

ser formado e se este documento contribui no diálogo e articulação entre os 

conhecimentos docentes do professor de Geografia  

 

1.2 Os Projetos Pedagógicos de Curso de Geografia: o diálogo entre os 

conhecimentos docentes 

 

Esta subseção tem como objetivo realizar uma análise dos Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC) vigentes na UFG/Goiânia e UEG/Anápolis, no sentido de 

compreender se/como tais documentos podem proporcionar o diálogo entre os 

conhecimentos docentes dos professores (conhecimentos específicos da Geografia e 

conhecimentos da área de Educação). Acredita-se que o PPC tem por objetivo traçar o 

perfil do profissional que se pretende formar, bem como as bases e elementos que o 

professor formador deve possuir para formar o futuro professor de Geografia, o que torna 

importante sua análise e discussão. Ao tentar compreender que profissional cada 

instituição busca formar, acreditamos ser possível compreender também que profissional é 

o professor formador de professores dessas duas instituições. 

Toda instituição de ensino, seja uma escola ou uma universidade, possui 

objetivos e metas que almeja cumprir com o seu ensino, no caso de uma escola, ou com 

seus cursos, no caso de uma universidade. O que dá forma ao PPC é conjunto dessas 

aspirações e os meios pelos quais esses objetivos serão alcançados, concretizados, por 
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vezes, pelo professor formador de professores. A construção de um PPC é norteada por 

leis, regulamentos, resoluções pareceres e decretos, sejam eles de âmbito nacional, federal 

ou institucional, que são criados e formulados dentro da própria instituição à qual o curso 

de graduação pertence. 

Para André (2001) e Veiga (1998), o PPP (Projeto Político Pedagógico)
3
 se 

caracteriza como um projeto porque reúne ações a serem executadas durante um 

determinado tempo no intuito de alcançar os objetivos propostos. É político, por 

considerar a instituição de ensino na qual ele é elaborado como um espaço de formação de 

cidadãos críticos, conscientes e responsáveis, que atuarão de forma individual ou coletiva 

na sociedade. E, por último, ele é pedagógico porque define e organiza as atividades e os 

projetos educativos necessários que irão compor o processo de ensino e aprendizagem da 

instituição que o elaborou.  

Segundo Vasconcellos (1995), o projeto pedagógico 

 

[...] é um instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar 

os desafios do cotidiano da escola, só que de uma forma refletida, 

consciente, sistematizada, orgânica e, o que é essencial, participativa. E 

uma metodologia de trabalho que possibilita resignificar a ação de todos 

os a gentes da instituição (VASCONCELOS, 1995, p. 143). 

 

O PPP é uma exigência legal da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) de 1996. Como aponta o documento, “[...] é de responsabilidade de cada 

instituição educativa a construção e execução de seu projeto pedagógico”. Para Anastasiou 

(2002), a 

 

[...] construção do projeto pedagógico, tem um espaço para avaliar, 

refletir, manter ou alterar os rumos até então efetivados. Isto porque, se é 

projeto, indica definição de metas, objetivos e compromissos a serem 

assumidos por determinado período de tempo a ser projetado para o 

futuro, o que só pode ser feito a partir dos problemas e necessidades 

diagnosticadas no presente (ANASTASIOU, 2002, p. 179, grifo do 

autor). 

 

 Defende-se que o PPP deve ser elaborado e construído por todos os sujeitos, 

principalmente pelos professores, que participam de forma direta ou indireta na sua 

execução, sendo que este deve ser seguido, executado e difundido dentro da instituição em 

que foi criado, pois o que ocorre na maioria das vezes é o “engavetamento” do PPC, ou 

                                                 
3
 Alguns autores utilizam o termo de Projeto Político Pedagógico (PPP) e outros de Projeto Pedagógico de 

Curso (PPC).  
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seja, um documento sem importância e sem sentido.  

Os PPCs das duas instituições trazem os elementos centrais que devem constar 

em um projeto de curso de graduação como: histórico do curso; objetivos do curso; perfil 

do profissional que se deseja formar; estrutura curricular e objetivo de cada disciplina; 

interdisciplinaridade; articulação entre teoria e prática; articulação entre ensino e pesquisa; 

atividade prática como componente curricular; habilidades e competências do profissional 

de Geografia; recursos humanos e instalações; entre outros elementos. 

Sem a intensão de fazer aqui uma análise aprofundada do PPC de ambas as 

instituições, ou de fazer uma reflexão histórica de como ambos os cursos de Geografia da 

UFG e UEG chegaram ao que são hoje, acredita-se que os aspectos importantes a serem 

analisados em ambos PPCs que vão de encontro com os objetivos de nossa pesquisa são: 

analisar qual o perfil de professor se pretende formar com base nesse documento e, a partir 

disso, entender em que bases os professores formadores dessas instituições devem operar, 

para assim compreender que professor formador se tem nessas instituições; como se dá a 

articulação entre teoria e prática e ensino e pesquisa; e qual o objetivo das disciplinas 

observadas nesses PPCs. 

Na UFG, em decorrência dos parâmetros curriculares estabelecidos pelo MEC, 

foram definidas as bases do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação da UFG, 

resolução Consuni nº 06/2002, que propôs alterações no regime dos cursos da UFG como 

a adoção do regime seriado semestral e não mais o anual, como ocorria. Esse documento 

passa a propor a definição de modalidades distintas como bacharelado e licenciatura.  

No PPC da UFG/Goiânia podemos ver, conforme o quadro a seguir, quais são 

os objetivos e propostas do curso de Geografia da instituição. 

 

Quadro 1 – Objetivos do PPC da UFG/Goiânia 

OBJETIVOS PPC UFG/GOIÂNIA 

1 

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. 

2 

Oferecer uma sólida formação teórica e prática baseada nos conceitos fundamentais 

da profissão do Licenciado em Geografia que possibilite aos egressos atuarem de 

forma crítica e inovadora frente aos desafios da sociedade. 

3 

Possibilitar ao licenciando a aquisição e a construção de conhecimentos e convicções 

concernentes à ciência geográfica, aos processos sócio educacionais, psicológicos e 

pedagógicos; o desenvolvimento de habilidades e atitudes específicas para atuar de 

forma crítica e reflexiva na Educação Básica, assim como para prosseguir estudos em 

cursos de pós-graduação em nível de especialização, mestrado e/ou doutorado 
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acadêmicos. 

4 

Adequar a estrutura curricular às propostas apresentadas pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação de professores da Educação Básica nos cursos de 

Licenciatura, representadas pelas Resoluções do Conselho Nacional de Educação, de 

número CNE/CP 1/2002 e CNE/CNE/CP 2/2002. 

5 
Adequar a estrutura curricular ao Regulamento Geral de Cursos da Universidade 

Federal de Goiás. 

6 
Adequar a estrutura curricular às exigências legais e demandas da formação 

profissional em Geografia. 
Fonte: Projeto Pedagógico de Curso – Licenciatura de 2011 

 

A análise aqui feita tem com base os pressupostos teóricos de Lee Shulman 

(1986 e 1987), em que o autor enfatiza a formação de professores com base na construção 

e articulação dos conhecimentos docentes que o professor deve possuir e, no caso desta 

pesquisa, o professor formador, que constrói ao longo de sua trajetória sua 

profissionalidade. Com base nos objetivos do PPC da UFG/Goiânia percebe-se a 

preocupação na formação de profissionais que atendam a necessidades da sociedade por 

meio de uma Geografia atual, crítica e emancipadora, que tenha como base uma Geografia 

que tenha utilidade ao aluno com vistas à cidadania.   

O Objetivo 1 vem de encontro à nossa tese de que o professor formador, no 

contexto da sua prática docente, é o mediador do diálogo entre os conhecimentos 

específicos com os conhecimentos pedagógicos na construção do conhecimento 

profissional efetivado pelos alunos da licenciatura de Geografia na formação inicial, pois 

este objetiva a formação de um profissional articulador com competências alicerçadas na 

qualidade e especificidade do desempenho profissional. Tal profissional deve ter domínio 

dos conhecimentos docentes e articular tais conhecimentos para desempenhar com 

qualidade a formação de futuros professores. 

Os Objetivos 2 e 3 corroboram com o primeiro no sentido de enfatizar que tal 

formação não deve privilegiar um ou outro conhecimento, mas sim ambos. Uma sólida 

formação teórica e prática deve dar importância igual tanto aos conhecimentos de 

conteúdo como os pedagógicos ou práticos, como Estágio. Tais objetivos deixam claro 

que o professor formador deve possuir domínio dos conhecimentos docentes e 

proporcionar a construção por parte do aluno-professor de conhecimentos concernentes à 

ciência geográfica, aos processos sócio educacionais, psicológicos e pedagógicos do 

futuro professor de Geografia, não deixando espaço para um profissional somente portador 

do conhecimento de área, ou tão somente da didática isolada da Geografia. Os outros 
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objetivos tratam de expor que o PPC veio a atender novas exigências legais e normativas 

em vigor. 

Tais objetivos visam formar um professor de Geografia com base em alguns 

princípios norteadores, como aponta o PPC que são: a) um professor que articule teoria e 

prática, no sentido de possibilitar uma aprendizagem ao longo da formação em que o 

futuro professor perceba que a prática atualiza e interroga a teoria; b) um professor que 

ensine pela pesquisa, ou seja, um futuro professor que construa/articule seus próprios e 

novos conhecimentos por meio da atividade da pesquisa; c) um professor de Geografia 

que possua uma interdisciplinaridade, que vise formar um professor de Geografia que 

dialogue com a demais ciências na construção de seus conhecimentos e por último; d) um 

professor com uma formação ética e função social, pautado numa sólida base humanística 

que tenha a cidadania como elemento fundamental. 

Esses quatro princípios nos remetem a pensar que se o professor formador 

forma professores com esses princípios, ele também os deve possuir, o que reforça nossa 

tese de que ele é, no contexto da sua prática docente, mediador do diálogo dos vários 

conhecimentos que o futuro professor deve possuir. Esses princípios norteadores da 

formação é o que podem proporcionar a um professor a detenção das bases didáticas 

articuladoras, que tenha como princípio o diálogo é que proporcione um bom 

encaminhamento didático dos conteúdos. 

Sobre os objetivos do curso da UEG/Anápolis, há um objetivo geral e outros 

específicos a respeito do profissional que se deseja formar, que podem ser observados no 

quadro a seguir. 

Quadro 2 – Objetivos do PPC da UEG/Anápolis 

Objetivo geral 

Formar profissionais em Geografia capacitados para atuarem nos diferentes níveis de 

ensino e na pesquisa, sintonizados com seu tempo, atento às necessidades da sociedade e 

preocupados em empreender uma ação crítica e criativa no mundo atual. 

 

Objetivos específicos 

1 

Incentivar a pesquisa e a investigação científica, visando ao desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia bem como a difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o 

entendimento do homem e do meio em que vive; 

 

2 

Proporcionar um ambiente de análise e experiência prática em nível de 

aprofundamento e experimentação dos conteúdos disciplinares do currículo do curso 

de formação de professores de Geografia; 
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3 

Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular, os 

regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma 

relação de reciprocidade; 

 

4 

Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento profissional e cultural, integrando 

os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 

sistematizadora do saber de cada geração; 

 

5 

Possibilitar a identificação das diversas teorias e metodologias que norteiam o 

processo ensino-aprendizagem em Geografia, de modo a comparar criticamente os 

modelos existentes; 

 

6 

Entender as contínuas transformações do espaço natural em espaço geográfico e as 

constantes modificações deste, no tempo e no espaço; 

 

7 

Organizar o conhecimento social e espacial ao processo de ensino-aprendizagem em 

Geografia nos diferentes níveis de ensino; 

 

8 

Estimular o desenvolvimento de atividades integradoras que envolvem o ensino e a 

pesquisa em Geografia e nas áreas correlatas. 

 
Fonte: Projeto Pedagógico de Curso UEG/Anápolis - 2008 

 

A UEG/Anápolis traz de forma geral o seu objetivo de formar professores de 

Geografia críticos, o que nos remente a entender que os professores formadores de 

professores dessa instituição partem dessa perspectiva, ou seja, são profissionais com 

bases teóricas em paradigmas educacionais inovadores
4
, assim como os da UFG/Goiânia, 

e em uma Geografia Crítica preocupada com a realidade do sujeito que a aprende. Nesse 

sentido, os professores veem seus alunos como sujeitos ativos do espaço onde vivem e não 

como objetos. Esta preocupação com o cotidiano pode ser vista também nas aulas que 

foram observadas em ambas as instituições, que veremos mais à frente. 

Nos objetivos específicos percebem-se objetivos com foco na Geografia como, 

por exemplo, os objetivos específicos 3, 4 e 6 e outros com foco claramente na educação 

geográfica, como o 5 e o 7. Em ambos os PPCs este é um aspecto positivo, pois já traz 

uma ideia de educação geográfica de uma forma integrada e não de uma Geografia + 

Educação, em que se aprende Geografia e depois uma forma didática genérica aplicável 

em qualquer outra disciplina para se ensinar um determinado conteúdo, como exemplo da 

formação nos moldes do modelo 3+1 em que se aprendia disciplinas pedagógicos no 

                                                 
4
 BEHRENS (2011, p. 57) propõe que os Paradigmas Inovadores, também conhecidos como – Emergente ou 

da Complexidade -, sejam “uma aliança entre os pressupostos da visão sistêmica, da abordagem progressista 

e do ensino com pesquisa, instrumentalizados pela tecnologia inovadora”.  
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ultimo ano de curso, sem vinculação nenhuma com a Geografia ensinada por profissionais 

da Pedagogia. Dessa forma, já se evidencia uma preocupação em um diálogo entre os 

conhecimentos docentes, pois estes já não são propostos a serem ensinados de forma 

isolada um do outro pelo PPC do curso. 

 

Neste contexto esse projeto pedagógico se propõe a nortear a formação 

dos futuros licenciados em Geografia, procurando formar profissionais 

que sejam capazes de fazer uma leitura adequada da realidade que os 

cerca, compreendendo os fenômenos do espaço geográfico, e tendo 

consciência de que seu papel no processo de ensino-aprendizagem, é, 

antes de tudo formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, 

educando-os no saber geográfico e para a vida (PROJETO 

PEDAGÓGICO DE CURSO, UEG. 2008. p. 38) 

  

 

Para Leão (2008), o modelo 3+1 traz como produto final um professor 

dicotomizado, ou seja, dividido em conhecimentos em que ele muitas vezes não consegue 

articulá-los, que separa conteúdo e prática, ou seja, que possui a prática sem o conteúdo ou 

transmite o conteúdo como se o mesmo possuísse um fim próprio.  

O Parecer CNE/CP 9/2001 (p. 56) estabelece que 

 

[...] para superar a suposta oposição entre conteudismo e pedagogismo os 

currículos de formação de professores devem contemplar espaços, 

tempos e atividades adequadas que facilitem a seus alunos [graduandos] 

fazer permanentemente a transposição didática, isto é, a transformação 

dos objetos de conhecimento em objetos de ensino. Esse exercício vai 

requerer a atuação integrada do conjunto dos  professores do curso de 

formação visando superar o padrão segundo o qual  os conhecimentos 

práticos e pedagógicos são responsabilidade dos pedagogos e os 

conhecimentos específicos a serem ensinados são responsabilidade dos 

especialistas por área de conhecimento. 

 

Assim, com tais objetivos, se pretende que o professor formador forme um 

professor Geografia que consiga realizar um raciocínio espacial apurado, um professor que 

proporcione um processo de ensino-aprendizagem do conhecimento geográfico por meio 

do raciocínio geográfico, ensinando e aprendendo a pensar o “espaço vivido, percebido” 

na construção de um novo espaço geográfico com foco na cidadania. Uma característica 

de ambos os PPcs é que estes possuem estruturas curriculares mais flexíveis, que 

permitem alterações no seu conteúdo, sempre que necessárias, na busca de uma 

atualização contínua. 
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A análise aqui feita dos dois PPCs vem no sentido de observar a existência de 

elementos que proporcionem um ensino com bases no construtivismo em que, por meio de 

uma mediação, o professor formador possibilite ao aluno, futuro professor, a construção 

de conhecimentos e que, nesse processo, o professor formador também construa, por meio 

de um raciocínio pedagógico de conteúdo Geografia, os seus conhecimentos docentes, o 

que se caracteriza por um processo de aperfeiçoamento de sua profissionalidade, como 

que veremos mais a diante. 

Na próxima subseção faremos uma reflexão sobre como os paradigmas 

educacionais influenciaram e influenciam os professores formadores no processo 

formativo do professor. 

 

1.3 Paradigmas educacionais e suas influências nos formadores de professores e sua 

prática pedagógica  

 

A sociedade contemporânea e a formação docente em geral vêm passando por 

constantes transformações, tendo o educador a necessidade de reformular-se e atualizar-se 

de acordo com as novas necessidades em curso. Para autores como Morin (1999) e 

Boaventura Santos (2002), o presente momento é de transição paradigmática, em que se 

deixa de analisar o mundo em partes independentes e fragmentadas, sem conexões umas 

com as outras, para um novo paradigma que analise e compreenda o mundo como um todo 

em constantes transformações.  

No campo da Educação, percebe-se a transição de um modelo antigo de 

formação docente, em que os professores e os formadores de professores se viam e 

concebiam o aluno-professor (futuro professor) somente como repassador de informações, 

para um novo modelo, caracterizado pelas incertezas quanto aos seus novos paradigmas de 

formação. Nesse novo modelo, o professor formador deve centrar-se na concepção de um 

processo permanente, uma formação continuada, de um aperfeiçoamento constante de sua 

profissionalidade e pelo desenvolvimento de sua capacidade reflexiva, crítica e criativa, 

que dê a ele e ao aluno-professor autonomia em sua profissão e eleve seu status. 

Assim, nesta subseção pretende-se analisar os paradigmas do conhecimento e 

suas influências nos formadores de professores e, consequentemente, em sua prática 

pedagógica e formativa. Pode-se dizer que o professor formador alicerça o processo 

formativo do futuro professor em paradigmas que, com o passar do tempo, foram 

mudando e se adequando às novas necessidades da sociedade contemporânea. Prova disso 
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é que constantemente os cursos de graduação reformulam seus PPCs, como vimos na 

discussão anterior, para atender aos anseios da sociedade contemporânea, principalmente a 

Geografia, que trata de uma ciência presente no cotidiano das pessoas. Teremos como 

base o estudo de autores que pesquisam a questão da formação docente, dos paradigmas 

do conhecimento e dos paradigmas educacionais.  

Há a preocupação em torno de uma prática pedagógica dos professores 

formadores que seja inovadora, que torne o aluno-professor um sujeito crítico, reflexivo e 

investigador contínuo em sua área de conhecimento. Parte-se da ideia de que um professor 

formador que tenha como base paradigmas tradicionais não consegue promover e 

construir em si mesmo, e em seus alunos, futuros professores, um diálogo entre os 

conhecimentos docentes que servem de base para ensinar e nem de um raciocínio 

pedagógico do conteúdo geográfico, pois não há articulação/diálogo para este tipo de 

profissional. 

Os paradigmas da ciência norteiam toda a sociedade e a educação, 

influenciaram também no modelo de formação de professores e em suas práticas 

pedagógicas. Os paradigmas que influenciaram e influenciam fortemente a formação de 

professores e os processos de ensino e aprendizagem estão caracterizados no século XX, e 

as mudanças paradigmáticas iniciaram-se no final do século passado e início do século 

XXI. 

A prática pedagógica está alicerçada em paradigmas que a sociedade construiu 

ao longo da história. Para Kuhn (1996, p. 129), "um paradigma, é aquilo que os membros 

de uma comunidade científica partilham e, inversamente, uma comunidade científica 

consiste em homens que partilham um paradigma". Os paradigmas são construídos pelos 

homens e são acompanhados de valores, ideologias e crenças frente a uma determinada 

comunidade, e por serem construção do homem, afetam, por consequência, a sociedade e a 

educação.  A respeito dos paradigmas educacionais, para Zeichner (1983, p.3), esses 

fornecem “uma matriz de crenças e pressupostos acerca da natureza e propósitos da 

escola, do ensino, dos professores e de sua formação, que dão características específicas à 

formação de professores [...].” 

A respeito dos paradigmas no cenário da educação, Cunha (1998) afirma que o 

grande problema está na prevalência da ciência positivista na educação e, 

consequentemente, de formadores de professores, e que a concepção positivista foi a 
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responsável pela consolidação de alguns dos paradigmas científicos que existem 

atualmente, como o paradigma da racionalidade técnica
5
. 

Percebe-se que o problema está no modelo de ciência que ainda prevalece, nas 

teorias de aprendizagem que fundamentam a prática pedagógica, sendo que a prática do 

professor se encontra fundada e influenciada por modelos de educação fundamentados em 

determinadas teorias do conhecimento. O modelo de ciência positivista, que influencia a 

formação e as práticas educacionais de professores, decorre da associação de várias 

correntes de pensamento, como a Revolução Científica, o Iluminismo e a Revolução 

industrial. Pode-se, portanto, dizer que as ideias iniciais que influenciaram a era moderna 

vieram dos séculos XVI, XVII e XVIII.  

No século XVIII, René Descartes publicou sua obra Discurso do método, na 

qual propunha o paradigma cartesiano que sustentaria o “modelo conservador e dominante 

que caracteriza a chamada Era Moderna, que preconiza a racionalização, fragmentação e a 

visão linear da Ciência e, por consequência, influenciaria também a Educação” 

(BEHRENS, 2007, p. 442). O paradigma cartesiano introduziria a descrição matemática 

da natureza, então, o conhecimento científico lógico-dedutivo, que tinha como 

característica o mecanicismo, passa a ser a única forma legítima de se fazer ciência. 

As instituições de ensino superior que formam educadores têm se mostrado 

como instituições de uma prática pedagógica muitas vezes conservadora e tradicional. Os 

professores sofreram e ainda sofrem influência do positivismo, do paradigma cartesiano e 

de uma racionalidade técnica que caracterizou e influencia a ciência até os dias de hoje. 

Segundo Behrens (1999, p. 384), o paradigma cartesiano contaminou a escola em todos os 

níveis de ensino e propunha a fragmentação do conhecimento, já que “as escolas 

repartiram o conhecimento em áreas, as áreas em cursos, os cursos em disciplinas, e as 

disciplinas em especialidades”, o que levaria os docentes a realizarem práticas 

pedagógicas isoladas em suas salas de aula, não havendo uma ligação, diálogo ou 

interdisciplinaridade entre as áreas, disciplinas ou especialidades. 

O professor formador centrado no paradigma da racionalidade técnica vê o 

processo formativo do professor como um processo de estrutura linear, em que o professor 

adquire inicialmente os conhecimentos científicos de sua área e em seguida os 

conhecimento didático-pedagógicos. Para autores como Gatti (2008), este modelo ficou 

                                                 
5
 O paradigma da racionalidade técnica é uma concepção epistemológica da prática, herdada do positivismo, 

na qual a atividade profissional é instrumental, dirigida para a solução de problemas mediante a aplicação 

rigorosa de teorias e técnicas científicas (PÉREZ GÓMEZ, 1995). 
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caracterizado como 3+1, como já vimos em discussão anterior, em que, nos três primeiros 

anos se tinha uma formação específica de cada curso e o último ano era destinado à 

formação pedagógica. Para a autora, esse modelo de professor traz como produto final um 

profissional dicotomizado, que separa conteúdo e prática, ou seja, que possui a prática sem 

o conteúdo ou transmite o conteúdo como se o mesmo possuísse um fim próprio.  

A educação na concepção de Morin (2001) necessita de uma reforma 

paradigmática que tenha como base a complexidade do conhecimento. Morin (1999) 

afirma que o problema da complexidade do conhecimento é um desafio, pois só se 

conhece o todo se conhecermos as partes, e só se conhecem as partes se conhecermos o 

todo. O autor salienta que vivemos em uma época de mundialização, em que os grandes 

problemas deixaram de ser particulares para serem mundiais, vide os problemas 

ambientais e ecológicos e o vírus da Aids. Fala-se em uma reforma de mentalidade, uma 

reformulação e alteração ao que está posto, visto que, sob esta perspectiva, a educação e 

atuação docente não só altera e gera mudanças a nível micro (sala de aula), mas também 

macrossocial (sociedade em geral) (MORIN, 2001). 

Capra (1996) complementa essa discussão ao afirmar que, quando estudamos 

os principais problemas de nossa época, percebemos que estes não podem ser entendidos 

isoladamente, são problemas sistêmicos e interdependentes.  Para o autor, esses problemas 

devem ser vistos como facetas de uma única crise, uma crise de percepção em que as 

grandes instituições sociais, como as universidades, partem de uma visão de mundo 

obsoleta, uma visão da realidade inadequada, para lidar com um mundo globalmente 

interligado. Assim, requer-se uma mudança na percepção de mundo atual, uma mudança 

paradigmática que devem atingir principalmente os líderes governamentais, bem como a 

educação e os formadores de professores, reforçando a ideia de mudança paradigmática a 

nível da educação, como também na formação docente atual. 

São vários os autores que estudam os paradigmas científicos, com 

nomenclaturas diferentes. Temos Boaventura Santos (2002) que utiliza os termos 

“Paradigma Dominante” e “Paradigma Emergente”, Morin (1999) fala em “Paradigma 

Tradicional” e “Paradigma da Complexidade”, Capra (1996) “Paradigma Sistêmico” e 

“Paradigma Holístico”, e no campo da Educação, temos autores como Behrens (1999; 

2007), que os tratam como “Paradigmas Conservadores” e “Paradigmas Inovadores”. 

Partimos da premissa que esses autores utilizam bases e teorias comuns nas definições da 
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cada paradigmas, e não iremos aqui discutir a diferença entre eles. Salienta-se também, 

que utilizaremos os termos usados por cada autor. 

Para fins didáticos, podemos dividir a reflexão acerca dos paradigmas 

educacionais em paradigma conservador ou tradicional e paradigma inovador, na visão de 

Behrens (1999). O paradigma conservador tem como característica um formador de 

professor cuja prática pedagógica se baseia na reprodução do conhecimento, 

fragmentação, memorização e cópia, sendo influenciado pelo paradigma cartesiano. 

Behrens (2007), em seu projeto de pesquisa denominado Paed (Paradigma 

Emergente e a Ação Docente), realizado no grupo de pesquisas Pefop (Paradigmas 

Educacionais e Formação de Professores), a respeito da formação de professores na 

PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), com o intuito de investigar 

possíveis encaminhamentos metodológicos inovadores que viessem a atender as novas 

exigências da sociedade, constatou que os professores de nível superior, em geral, não têm 

formação pedagógica. A pesquisa buscou compreender quais os paradigmas que 

caracterizam a formação de professores, a qual revelaria se a abordagem paradigmática 

usada dentro das instituições de ensino superior pesquisadas era conservadora ou 

inovadora. Assim, com a pesquisa, constatou-se que os formadores de professores, em sua 

grande maioria, tendem a reproduzir e utilizar-se das mesmas metodologias que 

vivenciaram no seu processo de formação, e que existe uma resistência de grande parte 

dos docentes em alterarem suas práticas pedagógicas e formativas e de buscarem 

referenciais em novos paradigmas, para uma prática pedagógica e formativa que rompa 

com o paradigma conservador e busque referências em paradigmas inovadores.  

A mesma autora destaca que o paradigma tradicional se baseava na 

observação, na lógica matemática e na experimentação como critérios da verdade, o que 

originaria as correntes filosóficas do racionalismo e empirismo, algo parecido com a 

Geografia Tradicional. Para este paradigma, o mundo era pentasensorial, limitado pelos 

cinco sentidos, ou seja, o que podia ser cheirado, ouvido, degustado, tocado ou visto. Para 

a autora, devemos evoluir de seres pentasensoriais para seres multisensoriais, que não 

devemos nos limitar aos cinco sentidos. Não é que não se deva fazer uso dos sentidos para 

a construção de um pensamento científico, já que o uso dos sentidos possibilita um rigor 

científico e pode até ser visto como uma herança benéfica do paradigma tradicional e do 

positivismo na construção do conhecimento científico. O que não se deve é limitar-se a 

esses sentidos, mas, junto com esses, introduzir a intuição, as emoções, os sentimentos, 
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integrando-se, assim, ao processo de construção do conhecimento do professor e da 

compreensão da natureza.  

Cunha (1998) afirma que o professor, ao ensinar (e acreditamos também que o 

professor formador), baseia-se nos moldes de sua formação e na concepção e visão de 

mundo que ele traz consigo ao longo de sua formação, ou seja, o professor ensina de 

acordo com o lugar onde ele se formou e, conforme vai se aperfeiçoado, vai construindo 

sua profissionalidade.  

Na educação, o paradigma conservador traria consequências como o 

surgimento de uma escola que exigiria apenas memorização, cópia e repetição dos 

conteúdos por parte dos alunos, algo que perdurou e ainda perdura na Geografia. Uma 

escola que teria como tendência a fragmentação do conhecimento, com um professor 

centrado somente na transmissão do conteúdo, uma educação, segundo Freire (1975), 

domesticadora e bancária, que vê o aluno como “banco” para o depósito de conhecimento, 

dados e fatos, não o introduzindo no processo de produção do conhecimento, não vendo o 

aluno como sujeito participante e ativo, mas sim, meramente como objeto. Um professor 

formador que repassa conhecimento não instiga o diálogo entre os conhecimentos 

docentes, ou seja, não se aperfeiçoa profissionalmente e não forma um futuro professor 

que construa o seu próprio conhecimento por meio do diálogo e articulação entre estes e 

de um raciocínio pedagógico de conteúdo (trata-se de uma discussão que veremos mais à 

frente). 

 
Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos 

que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, 

memorizam e repetem. Eis aí a concepção bancária da educação, em que 

a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem 

os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para serem 

colecionadores ou fichadores das coisas que arquivam. No fundo, porém, 

os grandes arquivados são os homens, nesta [...] equivocada concepção 

‘bancária’ da educação. Arquivados, porém, fora da busca, fora da práxis 

não podem ser. Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma 

doação dos que se julgam sábios aos que julguem nada saber. Doação 

que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da 

opressão - a absolutização da ignorância, segundo a qual esta se encontra 

sempre no outro (FREIRE, 1975, p.67). 

 

 

Para Souza (2005), esse modelo forma um professor que “ensina” o aluno a 

não questionar, não construir um pensamento próprio, a não divergir e a aceitar de forma 

passiva o conhecimento que é posto a ele. A autora afirma que a esse professor cabe 
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somente “passar conteúdo” para que o aluno memorize e apenas o reproduza e repita, 

deixando de lado elementos como a reflexão e a criticidade. Nos moldes de paradigmas 

tradicionais e conservadores, o professor é supervalorizado como elemento imprescindível 

para “passar conteúdos” em aulas expositivas, na repetição de exercícios. O professor é o 

dono de verdades absolutas e inquestionáveis e desempenham uma relação hierárquica 

com seus alunos, na qual os veem de cima para baixo, e questões como a posta por Paulo 

Freire (2011), de que não existe docência sem discência, não existem nesse modelo de 

professor. Para Misukami (1986, p. 15), “O papel do professor está intimamente ligado à 

transmissão de certos conteúdos que são predefinidos e que constituem o próprio fim da 

educação escolar”.  

Visando uma superação do que entendemos por paradigmas da racionalidade 

técnica, tradicional e conservadores e por meio de uma reforma universitária, tem-se a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LBD nº 9.394/96 e de 

documentos tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) que deram início a 

novas reflexões sobre o processo formativo do professor, uma nova proposta de formação 

profissional norteada pelas competências que o professor deveria possuir, como vimos na 

discussão sobre os PPCs.  

A ideia de competência é posta aqui como o que compete ao professor no 

exercício de sua profissão e a capacidade de mobilizar conhecimentos teóricos e práticos 

em sala de aula. Essa concepção de formação traz uma perspectiva 

 
[...] de caráter técnico-instrumental do trabalho docente, dentro de uma 

concepção utilitária e fragmentada do conhecimento, da ciência. Nesse 

quadro, a preocupação com o que e o como ensinar passou a ser o eixo 

da formação a ser desenvolvida em contraposição ao debate sobre os fins 

da educação, seu papel e significado histórico (SILVA, 2007, p.57, grifo 

do autor). 

 

O professor, sob esta ótica, tem sua formação voltada paras as competências, 

habilidades e para a valorização do conhecimento e saber docente adquirido. Com as 

transformações da sociedade, em um mundo cada vez mais complexo que sofre constantes 

mudanças no contexto econômico e político, também mudam consequentemente as 

relações de trabalho e as relações sociais que refletem no processo educativo e passam a 

ser exigidas mudanças também do professor formador, de sua formação, no seu modo de 

pensar, de agir e de ser em sala de aula, ou seja, o aperfeiçoamento e a construção de uma 

profissionalidade por parte do professor formador com bases na construção e 
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posteriormente articulação de conhecimentos pautados em paradigmas inovadores e em 

uma Geografia dialética. 

Com as mudanças ocorridas no mercado de trabalho, passam a ser exigidas 

outras e novas habilidades dos trabalhadores, o que traz como consequências mudanças 

também na forma em que o professor formador prepara os futuros professores para a 

sociedade atual e para o mercado de trabalho. Para Shiroma (2003, p.06),  

 
[...] à educação foi acrescida a tarefa de formar para a empregabilidade 

tendo em vista mitigar a exclusão social. Se até há pouco, ao professor 

cabia a tarefa de educar para o trabalho, hoje dele se espera a capacidade 

de transformar o aluno em cidadão, pró-ativo, flexível, empreendedor, 

aspirante ao trabalho e tolerante nos momentos em que se encontre sem 

emprego. 

 

 

O professor passa a ser formado para formar para o mercado de trabalho, sob 

uma ótica neoliberal e de um discurso reformador que atribui a ele o papel de “recurso 

humano”. O professor tradicional dá então lugar ao que se chama de “professor 

profissional” que seria “[...] aquele que experimentaria soluções, que demonstraria 

compromisso com seu cliente, que atenderia com eficiência as demandas da instituição; 

que desenvolveria “motivação individual para o trabalho” [...] (SHIROMA, 2003, p. 12). 

Segundo a autora, esse profissional está em um processo de (con)formação  às demandas 

da sociedade atual, no qual pregava-se o discurso de uma defasagem entre a exigências do 

sistema capitalista e o produto oferecido pelas escolas, ou seja, uma educação voltada para 

o capital. 

Para Kuenzer (2011, p.269), esse modelo de formação, baseado nas 

competências, sofreu críticas de diferentes segmentos da educação por imprimirem uma 

racionalização pedagógica do ponto de vista do capital, valorizando a individualidade dos 

processos cognitivos.  Para a autora, a formação centrada nas competências limita o 

processo de ensino aprendizagem a uma dimensão técnico-instrumental na qual 

“constatam-se experiências pedagógicas que determinam processos de formação de 

professores que objetivam formar trabalhadores para o capital”. A compreensão que se 

tem do conceito de competência está relacionado ao saber fazer rígido e repetitivo dos 

profissionais da indústria, um conceito voltado para o mundo do trabalho que não se pode 

aplicar á educação. 
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Kuenzer (2001) e Shiroma (2003) acreditam que a escola sob esta perspectiva 

promove uma formação através de um processo educativo voltado para o preparo para o 

mercado de trabalho, de cunho neoliberal, descomprometida com a formação integral do 

homem e suas dimensões físicas, intelectuais e afetivas, ou seja, o discurso da formação 

por competências acaba por produzir um professor incompetente. Para essas autoras, 

devem ser desenvolvidas propostas alternativas para o modelo de ensino por competências 

que extrapole o domínio de competências técnicas e de uma formação voltada para o 

capital e para o mercado de trabalho, pois a escola não deve servir ao capital mas sim a 

classe trabalhadora. 

Dias Sobrinho (2008) ressalta que não se pode negar que uma das funções da 

educação superior e dos formadores de professores diante das novas realidades da 

economia da sociedade atual é a de formar profissionais para as demandas da sociedade, 

mas esta não deve ser a única função da educação superior. O processo de formação deve 

não só compreender elementos técnicos, mas uma formação integradora com dimensões 

políticas, éticas e estéticas de modo complexo, ou seja, uma formação humana. 

A formação docente com base nas competências  

 

poderia ser uma alternativa, porém, pelas críticas necessárias que vem sofrendo 

e pela cultura escolar brasileira, pode-se afirmar que isso não vai acontecer, 

mesmo tendo alargado o significado original pelas demandas contemporâneas 

(MALDANER, 2007, p. 216). 

 

 

Buscando superar esse modelo de formação, surgem outros modelos 

alternativos no discurso sobre a formação de professores, que giram em torno da ideia de 

formação “como um movimento constante e contínuo de construção e reconstrução da 

aprendizagem pessoal e profissional, envolvendo saberes, experiências e práticas” 

(SOUZA, 2004, p.55). 

Passa-se a pensar em um modelo de professor formador prático-reflexivo, que 

reflete sobre sua prática docente formadora em um processo de aperfeiçoamento e 

formação constante da qual ele pode reelaborar seus conhecimentos e saberes e sua prática 

de forma reflexiva. Para Freire (1996), esse momento de reflexão crítica sobre sua prática 

é fundamental na formação permanente dos professores. “É pensando criticamente a 

prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 1996, p. 

44). 
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O processo de reflexão crítica permite aos professores e formadores de 

professores avanços no processo de transformação da prática pedagógica mediante sua 

própria transformação como intelectuais críticos. Esse não deve ser um processo 

psicológico individual, mas sim um elemento fundamental para a mudança do contexto 

institucional e social a partir da análise e discussão coletiva da prática docente. O 

professor não se constitui como profissional reflexivo sozinho, mas sim em um processo 

coletivo com outras pessoas de seu convívio e cotidiano escolar, de outros lugares, ou seja, 

a reflexão é um processo coletivo que o professor não realiza sozinho (CONTRERAS, 

2002). 

A formação do professor reflexivo tem como objetivo a consolidação da 

autonomia profissional. Esse modelo de professor se caracteriza como um ser humano 

criativo, que pensa, analisa e questiona a sua prática a fim de agir sobre ela e assim não ser 

um reprodutor de ideias e práticas que lhes são exteriores. O professor reflexivo deve 

possuir uma nova prática docente e uma formação que tenha como base as exigências de 

paradigmas inovadores como o emergente e o da complexidade, que traga uma nova 

percepção de mundo, que seja visto com um todo e não fragmentado, ou seja, é necessária 

a construção de uma aliança, de abordagens que contemplem essas exigências. Assim, são 

identificadas três abordagens que atendem às exigências de paradigmas inovadores e da 

sociedade contemporânea: abordagem progressiva, ensino com pesquisa e visão sistêmica.  

A abordagem progressista parte do pressuposto da transformação social por 

meio da educação e tem como um de seus principais pensadores Paulo Freire. Para o autor 

(1975), o professor que optar por essa abordagem deve agir como intelectual 

transformador, que lute nas causas de injustiças sociais, políticas e econômicas, que 

desperte em seus alunos a busca por melhorias em sua qualidade de vida. A Pedagogia 

Progressista vê o aluno enquanto indivíduo e ser que constrói sua própria história, sendo o 

aluno o centro do processo e não o professor; um aluno sujeito de seu aprendizado.  

O ensino com pesquisa é a abordagem que supera a “reprodução” do 

conhecimento para a “produção”, com uma visão de professor e aluno enquanto 

pesquisadores contínuos. Essa abordagem traria como benefício o despertar de um espírito 

crítico e investigativo por parte dos sujeitos envolvidos (DEMO, 1996). O mesmo autor, 

em seu estudo sobre a importância de uma educação voltada para a pesquisa e de um 

profissional da educação com atitude cotidiana de um pesquisador, destaca que a base de 

uma educação escolar deve ser fundamentada na pesquisa, devendo esta incorporar a 
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prática ao lado da teoria. Uma aula que apenas repassa o conhecimento, deixando o aluno 

na posição de objeto e não de sujeito, na qual o professor deposita conhecimento em seus 

alunos, vira treinamento, e perde uma das principais características da educação, que é a 

formação da competência humana. 

A abordagem sistêmica ou holística parte da premissa de superação da 

fragmentação do conhecimento, de um resgate do ser humano em sua totalidade em uma 

perspectiva interdisciplinar que supere a divisão e a compartimentalização (CAPRA, 

1996). Nessa mesma perspectiva, Moraes (1997) salienta que o que se propõe é uma 

educação libertadora, que enfatize as interdependências, já que não existem fenômenos 

isolados. Um professor que saiba ouvir, refletir, observar, problematizar, que seja um 

mediador entre o texto, o contexto e o seu produtor. O docente que fica preso ao 

paradigma tradicional tem compromisso somente com o passado, com as coisas que não 

podem ser esquecidas, e se esquece do mais importante, do futuro. Assim, cabe pensar um 

professor que tenha compromisso com o futuro no presente da sala de aula. 

Um professor formador que pense a partir de novos referenciais, de novas 

bases, envolve uma profunda mudança de mentalidade, o que não é uma tarefa fácil. O 

docente formador que se dispõe a mudar, a ter uma nova abordagem, um novo 

conhecimento que tenha como base paradigmas inovadores, requer tempo para si mesmo, 

tempo para assimilação e para a acomodação de novas práticas pedagógicas em suas 

estruturas mentais. O formador que se propõe a abandonar a velha e tradicional prática 

pedagógica, que enxerga o aluno apenas como objeto, está se inserindo dentro dos 

paradigmas inovadores. 

Diante das questões trabalhadas, acredita-se que é importante o papel da 

educação e do professor na sociedade, além da importância de sua qualidade, pois o 

mesmo age diretamente na esfera social, formando opiniões e propiciando o 

desenvolvimento crítico, reflexivo e intelectual da sociedade. Pensar um bom professor é 

pensar em mudanças na sua formação, o que nos faz refletir e questionar acerca de como o 

atual educador vem se formando, nos perguntando se este profissional está acompanhando 

as transformações da sociedade cada vez mais capitalista e desigual. Todavia, o professor 

formador, visto apenas como o meio entre informações e alunos, está ultrapassado. Deste 

modo, acredita-se que a formação docente necessita passar por mudanças em vários 

sentidos, em que se trace o perfil do profissional que se deve formar com vistas a uma 

sociedade mais justa e igualitária. 
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Portanto, deve-se pensar em uma formação para professores, uma nova 

formação que venha romper com o paradigma conservador, tradicional e cartesiano de 

abordagem positivista para dar lugar a uma formação inovadora, com uma nova maneira 

de investigar, de ensinar e aprender, de uma educação e formação de professores que tenha 

como referências paradigmas inovadores. Deste modo, deve-se possibilitar um novo 

redimensionamento do papel do professor na sociedade. O novo modelo de formação 

docente que tenha como referenciais paradigmas inovadores, que haja uma ruptura com a 

formação “acabada”, “concluída”, do professor e que tenha uma visão da formação deste 

enquanto processo, pressupondo continuidade sempre e uma formação constante. 

Face à problemática da formação docente e seus paradigmas, acredita-se que 

as entidades de ensino superior que formam professores devem se revisar, refletindo 

acerca do profissional que está formando, sobre qual é o papel de seus profissionais na 

sociedade e se eles o estão desempenhando com eficiência e qualidade. Nesse sentido, 

nota-se a necessidade de um novo modelo de formação docente, um novo professor que 

deve ter como finalidade uma formação voltada para os problemas da sociedade e, assim, 

relacionar a realidade de seus alunos com o ensino por ele ministrado, aguçando a crítica e 

a reflexão no seu cotidiano. 
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1.4 Profissionalidade, profissionalização e profissionalismo docente: uma definição 

necessária 

 

Atualmente, as discussões acerca da profissão docente e também do docente 

em Geografia enquanto profissional adquiriram grande relevância na sociedade. São 

intensas discussões, tanto sobre o papel da universidade, da escola, dos professores e dos 

formadores destes mesmos para atuarem no contexto da sociedade contemporânea. Assim, 

o ofício de ser professor ganha contornos específicos, como a profissionalização e a 

profissionalidade que se constituem enquanto elementos indissociáveis da profissão 

docente. Tais termos revelam-se complexos e muitas vezes ambíguos em seu significado, 

no qual é necessário levar em conta o contexto sócio-histórico para sua aplicação.  

Todas as profissões possuem um reconhecimento de um estatuto de 

profissionalidade plena, como os engenheiros, advogados, arquitetos e médicos, entre 

outros exemplos. Tais profissões se reconhecem e se afirmam perante a sociedade, por 

possuírem um saber próprio, distinto e exclusivo de seu grupo de profissionais, portanto 

possuem um conhecimento que legitima o exercício da função profissional em causa 

(Rodrigues, 1997). A própria LDB adotou os termos formação de profissionais da 

educação e formação de docentes, o que confere profissionalidade a essa profissão. Os 

elementos que caracterizam o professor como uma profissão, ou seja, como profissional da 

educação, são variados, e existe um consenso nas pesquisas atuais, segundo Ramalho 

(1997), de se considerar a docência como profissão. Nesse consenso, citamos como 

características próprias da docência enquanto profissão: a) uma base de conhecimentos 

fundamentados cientificamente; b) formação universitária; c) acesso e controle à 

profissão; d) prestígio social, reconhecimento perante a sociedade de sua importância; e) 

práxis em grupos/organizações próprias; e) regimento normativo (código de ética, etc.); e 

f) atualização profissional. 

O profissional professor possui conhecimentos e saberes que legitimam e se 

fazem reconhecer perante a sociedade como profissional. A principal característica que 

distingue o professor ao longo do tempo, embora contextualizado de diferentes formas, é 

a ação de ensinar.  

 

No que respeita à representação do conceito de ensinar, a sua leitura é 

ainda hoje atravessada por uma tensão profunda entre o "professar um 

saber" e o "fazer outros se apropriarem de um saber" – ou melhor, "fazer 
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aprender alguma coisa a alguém". No limite, e simplificando, tem-se 

associado à primeira leitura a postura mais tradicional do professor 

transmissivo, referenciado predominantemente a saberes disciplinares, e 

à segunda uma leitura mais pedagógica e alargada a um campo vasto de 

saberes, incluindo os disciplinares (ROLDÃO, 2005, p. 55, grifo do 

autor) 

 

 

Com base na citação acima, afirma-se que o professor formador de professores 

de Geografia, para construir o seu conhecimento profissional que tenha como princípio a 

construção de um conhecimento pedagógico de conteúdo geográfico, não deve partir da 

concepção de “professar um saber”, mas sim de “fazer os outros se apropriarem de um 

saber”, mas, podemos ir mais além ao concordarmos com Roldão que: 

 

[...] a dialética do ensino transmissivo versus o ensino ativo faz parte de 

uma história relevante, mas passada, e remete, na sua origem, para 

momentos e situações contextuais e sócio-históricas específicas. À luz 

do conhecimento mais atual, importa avançar a análise para um plano 

mais integrador da efetiva complexidade da ação em causa e da sua 

relação profunda com o estatuto profissional daqueles que ensinam: a 

função específica de ensinar já não é hoje definível pela simples 

passagem do saber, não por razões ideológicas ou apenas por opções 

pedagógicas, mas por razões sócio-históricas. (2007, p. 95, grifo do 

autor) 

  

 

Ao longo do tempo, a profissão de professor mudou. A princípio se tinha ação 

de ensinar ante à formalização da formação para ensinar, que articularia os saberes e 

conhecimentos necessários para esta prática. Para Lourdes Montero (2005, p. 19) a 

complexidade da "conversão de um campo de prática profissional num campo de 

conhecimento", se configura mediante um processo de reflexão do professor ,ou seja, um 

professor que reflete sobre a sua prática, que inclui saberes e conhecimentos teóricos, 

pedagógicos e da experiência em sala de aula, como veremos mais à frente. 

Profissionalidade é uma derivação terminológica de profissão, assim como 

profissionalismo, profissionalização e profissionismo. Tais termos são polissêmicos e 

variam de significado de acordo com os contextos do país de referência em que são 

utilizados (CONTRERAS, 2002). Tais termos se inter-relacionam, o que acaba por gerar 

certa confusão no entendimento de cada um, até mesmo por alguns autores. Não se 

pretende aqui realizar uma discussão aprofundada sobre tais termos, o intuito é apenas 

deixar claro o que se entende por cada um.  
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Entende-se a profissionalidade como o termo central, em que profissionalismo 

e profissionalização se constituem como dimensões da profissionalidade docente, como 

mostra a imagem a baixo.  

Figura 1 – Definição de profissionalidade 

 

 

A profissionalidade remete ao caráter sócio-profissional da profissão docente, 

é “[...] a afirmação do que é específico na ação docente, isto é, o conjunto de 

comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que constituem a 

especificidade de ser professor” (SACRISTÁN, 1991, p. 65). Para Libâneo (2004, p. 75), 

a profissionalidade docente é o “[...] conjunto de requisitos profissionais que tornam 

alguém um professor, uma professora [...]”. São esses requisitos que diferem a profissão 

de professor de outras; é o que dá especificidade à sua profissão.  

Roldão (2005) define profissionalidade como o conjunto de atributos 

socialmente construídos que permitem distinguir uma profissão de outras e caracteriza a 

profissionalidade por meio de atributos: a especificidade da função, que se refere à 

natureza específica do que se faz e a respectiva utilidade social que se dá a essa função. 

O saber específico indispensável para o desenvolvimento dessa atividade é o 

saber que distingue esse profissional de todos os outros que não o dominam. Morgado 

(2011) e Moreira (2010) referem-se a esse saber como competências profissionais, e 

defendem que o professor não pode “dominar apenas o conteúdo que ensina”, pois além 

“de conhecimentos didáticos, de conhecimentos mais amplos sobre o processo 

educativo e o papel da escola no mundo de hoje”, ele deve compreender “as relações 

entre o processo educativo, a escola e a cultura”. 
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O poder de decisão sobre a ação desenvolvida e a consequente 

responsabilização social e pública pela mesma, para Sacristán (1999, p. 68), significa que   

 

a profissão docente não detém a responsabilidade exclusiva sobre a atividade 

educativa, devido à existência de influências mais gerais (políticas, 

económicas, culturais) e à situação de desprofissionalização do professorado, 

bem patente na imagem social, na formação de professores e na regulação 

externa do trabalho docente. 

 

O pertencimento a um corpo coletivo, que partilha, regula e defende, quer o 

exercício da função e o acesso a ela, quer a definição do saber necessário. Temo como 

excelente exemplo para isso a classe médica, que está sempre unida em prol de seus 

direitos enquanto classe profissional. Para gerar esse sentimento de pertencimento é 

necessário que o profissional se aproprie da cultura, valores e práticas características de 

sua profissão, o que ocorre quando do desenvolvimento da identidade profissional 

(MORGADO, 2011, p. 798). 

Acreditamos que estamos passando por um momento de uma necessária 

redefinição da docência como profissão e, consequentemente, por mudanças no 

pensamento do professor formador de Geografia. A seguir buscamos refletir sobre esse 

novo momento pelo qual passa a profissão docente em que se busca um profissional da 

Educação diferente. 

Ao formar professores, e com o passar do tempo, com a sua experiência 

profissional, o professor formador desenvolve práticas formativas, modos de ensinar, 

explicar conteúdos de várias formas e, como vimos anteriormente, tais práticas podem 

estar alicerçadas em paradigmas tradicionais ou inovadores, na busca pela aprendizagem 

do aluno, utilizando de diversos exemplos e demonstrações. Assim acredita-se que o 

professor desenvolve o seu conhecimento pedagógico de conteúdo e consequentemente 

constrói, por meio de uma formação continuada, o seu conhecimento profissional e sua 

profissionalização.  

O que seria de fato o conhecimento profissional do professor? Existem 

especificidades do conhecimento profissional ou dos conhecimentos de base do professor 

de Geografia para um professor qualquer? Seria somente as especificidades relacionadas 

ao conhecimento da disciplina ou este possui especificidades próprias de conhecimentos 

que vão alem dos conhecimentos de conteúdo de Geografia? Tais inquietações surgiram 
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em uma discussão de um dos núcleos de pesquisa do qual participo. A discussão em 

questão girava em torno de quais são as características específicas da identidade do 

profissional da Geografia. Existem tais características que distinguem a identidade do 

professor de Geografia dos demais professores? Tal pergunta nos levou a questionar se no 

campo do conhecimento profissional o professor de Geografia possui conhecimentos além 

dos conteúdos geográficos que são próprios. Retornaremos a tais questões mais à frente, 

quando serão realizadas as análises das entrevistas.  

Partimos da ideia de que o conhecimento profissional seria uma gama de 

saberes e conhecimentos gerais referentes a uma determinada profissão. No caso do 

professor, seriam os conhecimentos que englobam conhecimentos da experiência em sala 

de aula, da pesquisa e os conhecimentos teóricos, por exemplo, sem que um seja mais 

importante que o outro, e que esses conversem entre si para a construção do conhecimento 

profissional.   

Durante as observações e entrevistas, buscou-se verificar se de forma direta ou 

indireta se os professores faziam um diálogo entre os conhecimentos específicos da 

Geografia e os conhecimentos pedagógicos. De início, essa parece ser uma análise simples 

de ser observada, o que não é verdade. Em primeiro lugar, não se tem a audácia de dizer se 

tal professor possui ou não “didática” ou se este mesmo professor possui ou não domínio 

do conteúdo de Geografia – ele pode possuir tais conhecimentos para uns e para outros 

não. O que se pretende é trazer elementos do conhecimento específico do conteúdo e do 

conhecimento pedagógico de tais professores que indiquem o diálogo entre esses 

conhecimentos. 

Uma preocupação evidente nas entrevistas e nas aulas observadas é que existe 

uma preocupação de ambos os professores, tanto de disciplinas pedagógicas como de 

disciplinas especificas para a formação da Geografia em si, mas que ao mesmo tempo não 

desconsideram os conhecimentos pedagógicos gerais. 

 

Nós temos as práticas curriculares que são realizadas nas disciplinas 

específicas. Tenta-se aproximar o aluno da sala de aula, para que o aluno 

reconheça que ele precisa ter uma boa formação, pra depois ele estar 

ministrando essas aulas, pra que ele considere o cotidiano do aluno e 

todas essas questões que têm sido abordadas pela teoria e também na 

nossa prática (PROFESSOR 1, 2015).    
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 Para tanto, tal formação profissional e práticas formativas do professor 

formador devem se preocupar como a:  

 

[...] necessidade de se pensar uma formação continuada que valorize 

tanto a prática realizada pelos docentes no cotidiano da escola quanto o 

conhecimento que provém das pesquisas realizadas na Universidade, de 

modo a articular teoria e prática na formação e na construção do 

conhecimento profissional do professor (MOREIRA E CANDAU (2005, 

p. 23) 

 

Não se trata de transformar o conhecimento em prática pedagógica, mas sim 

de se transformar a prática pedagógica em conhecimento profissional docente e, no caso 

do professor formador, as práticas formativas de formação do professor de Geografia 

devem ser transformas em um conhecimento profissional formativo geográfico. 

Entende-se por práticas formativas os processos e eventos educativos formais, 

que independente de duração ou origem, influenciam no aprendizado da profissão docente. 

Essas práticas ocorrem na formação continuada do professor, no qual ele “aprende a ser 

professor” e deve permitir que estes reflitam e produzam seus saberes e valores em um 

processo de reflexão da construção de seus conhecimentos (IRIGON, 2009). 

Parte-se do pressuposto de que a construção do conhecimento profissional do 

professor (e do professor formador de professores também) se baseia em uma formação 

continuada de um processo crítico-reflexivo sobre o saber docente e suas múltiplas 

determinações. A formação continuada de professores e suas práticas pedagógicas não 

podem ser dissociadas, visto que a formação se dá enquanto acontece a prática também, 

sob uma perspectiva dialética em que não há formação definitiva. 

O profissional professor é considerado como um teórico-prático que constrói 

por meio de seu estudo e por meio de suas vivências em sala de aula o status e a 

capacidade para realizar com autonomia, responsabilidade e ousadia sua função. 

 Além disso, o profissional professor é também uma pessoa em relação e 

evolução em que o saber da experiência lhe pode conferir maior autonomia profissional, 

juntamente com outras competências que viabilizam a sua profissão. Torna-se claro que os 

vocábulos “formação e profissionalização” estão intimamente imbricados e se 

complementam na relação que perfaz todo o trabalho do professor.  

 

 



56 

 

 

 



57 

 

CAPÍTULO 2 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO E CONHECIMENTO PEDAGÓGICO: 

DIÁLOGOS NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Entende-se por conhecimento, ou saber docente, o conjunto de saberes que o 

professor mobiliza para exercer com qualidade sua profissão. Tardif (2002, p. 36) define o 

saber docente como “um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, 

de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e 

experienciais”. Esses conhecimentos são divididos e classificados de inúmeras formas por 

diversos autores. Dentro do conhecimento docente, temos os conhecimentos específicos 

que são os conhecimentos de conteúdo, no caso do professor de Geografia, os conteúdos 

específicos e pertinentes a esta ciência. Temos ainda os conhecimentos pedagógicos, que 

são os voltados para a educação e para a didática em sala de aula.  

São vários os autores que discutem a questão dos conhecimentos necessários à 

prática docente, como Shulman (1986, 1987); Tardif (2002); Pimenta (1998). Tardif 

(2002, p. 36) define o saber docente como “um saber plural, formado pelo amálgama, mais 

ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes 

disciplinares, curriculares e experienciais”.  

A articulação desses conhecimentos, ou seja, dos conhecimentos específicos 

com os conhecimentos pedagógicos, tem sido compreendida como uma questão 

importante e significativa para a compreensão do processo de ensino e de aprendizagem e, 

consequentemente, na compreensão do processo de formação de professores, 

principalmente no que se refere à formação inicial, pois trata-se de um problema que 

acaba por acarretar em professores formados de forma fragmentada, prejudicando uma boa 

formação. Essa articulação é e tem sido vista como importante forma de realizar de fato 

um ensino em que ocorra de fato uma aprendizagem, ou seja uma, efetivação do processo 

de ensino-aprendizagem. Portanto, essa desarticulação entre conteúdos específicos e 

pedagógicos é vista como um problema que ocorre nos cursos de formação inicial. Candau 

(1999) afirma que a 

 

Questão da articulação entre a formação no conteúdo específico e no 

pedagógico continua não resolvida. A chamada integração se limita, na grande 

maioria das vezes, a procurar uma relação mais adequada de sucessão ou 
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concomitância entre estas duas dimensões da formação. Trata-se quase sempre 

de uma relação externa, de justaposição. Quando se tenta uma articulação 

interna entre o conteúdo específico e o pedagógico, esta fica limitada a algumas 

disciplinas consideradas integradas como Prática de ensino, as Didáticas 

Especiais e/ou as instrumentações para o Ensino (p. 33). 

 

Outros autores estudam o tema da formação de professores de Geografia e o 

seu ensino, como Pontuschka (2001); Cavalcanti (2006) e Vesentini (2002), que destacam 

a ocorrência nos cursos de licenciatura em Geografia uma valorização excessiva dos 

conteúdos geográficos e uma desvalorização dos conteúdos pedagógicos. Promover um 

diálogo e uma integração entre conteúdos específicos e pedagógicos tem sido uma difícil 

missão por parte dos professores de Geografia que reconhecem a importância dessa 

integração para um melhor processo de ensino-aprendizagem.  

Parte-se do pressuposto de entender e analisar que conhecimentos e saberes 

são esses que o professor formador utiliza para formar. Sua função é apenas transmitir 

conhecimento e saber já produzidos? Qual a relação entre esses saberes? Os estudos sobre 

esses conhecimentos são recentes, como afirma Tardif (2002, p. 32) “(...) trata-se, de fato, 

um campo de pesquisa novo e, por isso, relativamente inexplorado, inclusive pelas 

próprias ciências da educação”. As primeiras proposições sobre o assunto apareceram nos 

estudos de Lee S. Shulman (1986; 1987) um dos pioneiros nas pesquisas sobre 

conhecimento docente ou, como ele mesmo denomina, conhecimentos de base 

(Knowledge base). Shulman goza de prestígio tanto em seu país de origem, os Estados 

Unidos, como em outras partes do mundo, com suas pesquisas sobre os conhecimentos de 

base para o ensino. Na década de 1980, o autor teve grande influência nas pesquisas sobre 

formação de professores, ensino e políticas publicas, que orientaram as próximas décadas 

em reformas nos programas e currículos de formação de professores de vários países. 

Devido a essa importância dada ao autor, optou-se por seguir suas orientações teórico 

metodológicas, não descartando as ideias compartilhadas por outros autores sobre o tema. 

Com o passar dos anos, outros autores ampliaram as discussões a respeito dos 

conhecimentos necessários para o ensino, como Tardif e Raymond (2000), que possuem 

linhas de pensamento paralelas e recíprocas com as de Shulman. 

Para esses autores, existe uma série de conhecimentos e saberes que são 

utilizados pelos docentes durante sua atividade profissional, ou seja, que existem saberes e 

conhecimentos que servem de base para o ofício de ser professor. Existe aqui uma 

diversidade de abordagens e avanços nas pesquisas sobre o assunto. As proposições de 

Shulman (1986;1987) destacam a existência de uma base de conhecimentos para o ensino 
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que se referem ao um rol de conhecimentos, concepções e disposições construídas nas 

diferentes etapas e experiências de vida do estudante-professor ao longo de sua trajetória 

pessoal, profissional, escolar e acadêmica. Assim, são esses conhecimentos que 

constituem a base de conhecimentos do estudante-professor que são requeridos para o 

ensino e determinam a forma e a maneira pelo qual o professor desempenhara suas 

funções e o exercício de sua profissão.  

Tardif (2002) coloca como questão central de sua pesquisa a existência de uma 

relação problemática entre os professores e seus saberes. Na sua obra, ele define e 

identifica quais são os saberes presentes na prática docente e quais são as relações 

estabelecidas entre eles. Para o autor, os saberes docentes são oriundos de vários outros 

saberes vindos de diferentes fontes, como saberes disciplinares, curriculares, profissionais 

e experienciais. 

Tardif e Raymond (2000), paralelamente às ideias de Shulman (1987), 

propõem a existência de “saberes de base para o ensino”, que basicamente possuem os 

mesmos pressupostos das ideias de Shulman (1987). Integram os saberes base para o 

ensino os saberes existenciais, relacionados à história de vida do estudante-professor; os 

saberes sociais, que são os conhecimentos científicos e formalmente construídos; e os 

saberes pragmáticos, que são vindos do exercício da profissão. 

Para os autores acima citados, os futuros professores, ao ingressarem nos 

cursos de formação, já trazem consigo uma bagagem de saberes e conhecimentos na forma 

de lembranças, sentimentos, experiências e concepções sobre a escola e sobre o que é ser 

professor. Esses elementos são integrantes da estrutura inicial da base de saberes e 

conhecimentos para o ensino dos futuros professores e definirão as concepções teóricas e 

metodológicas de cada professor. Cada elemento integrante dessa estrutura inicial define 

as individualidades de cada um, suas necessidades, seus interesses e objetivos. 

Toma-se como base os pressupostos teóricos e metodológicos de Shulman 

(1986, 1987) e seus conhecimentos de base para o ensino. Shulman (1987) identifica 

várias categorias dessa base de conhecimento que são: conhecimento de conteúdo 

específico; conhecimento pedagógico geral; conhecimento do currículo; conhecimento 

pedagógico do conteúdo; conhecimento dos alunos e de suas características; 

conhecimentos dos contextos educacionais e conhecimento dos fins, propósitos e valores 

educacionais. Para Grossman (1990), essas categorias podem ser agrupadas em: a) 

conhecimento do conteúdo específico; b) conhecimento pedagógico geral; c) 
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conhecimento pedagógico do conteúdo e; d) conhecimento de contexto. Optou-se pela 

classificação de Grossman (1990) por estar organizada de forma simplificada e visto que 

alguns conhecimentos se agrupam em outros.  

A respeito do conhecimento de conteúdo específico, Shulman (1987) afirma 

que este está relacionado com a matéria que o professor ensina, como no caso dessa 

pesquisa, os conhecimentos específicos da Geografia. O domínio dos conteúdos 

específicos proporciona êxito no processo ensino-aprendizagem, pois, ao ter pleno 

domínio do conteúdo específico, o professor amplia seus horizontes, suas possibilidades 

de intervenções, discussões e debates em sala de aula, ao mesmo tempo em que a 

deficiência do conteúdo específico de sua ciência ou disciplina o restringe, o limita e o 

impossibilita de desempenhar com sucesso sua atividade docente e consequentemente ele 

não será um bom profissional da educação, devido ao fato de já possuir esta deficiência. 

Grossman, Wilson e Shulman (2005) destacam a relevância do conhecimento 

de matéria, ou de conteúdo, na formação de professores. Para os autores, existe uma 

tradição de se separar conhecimento de conteúdo dos conhecimentos de ser professor, ou 

seja, uma divisão entre os conhecimentos específicos e os conhecimentos pedagógicos. Os 

estudos sobre essa relação entre didática e os conhecimentos de matéria apontam para a 

existência de várias dimensões de conhecimentos que são importantes para o ofício de 

professor. 

Richter (2013) denomina esses conhecimentos como conhecimentos 

científicos, os saberes da prática pedagógica e o exercício da pesquisa. Para esse autor, o 

conhecimento científico é o mesmo que conhecimento de conteúdo específico. São os 

conteúdos científicos que o professor possui desde a escola básica até os conteúdos mais 

complexos e sistematizados que o docente adquire na universidade em sua formação 

inicial. Trata-se de conhecer as bases teóricas de sua ciência, ou seja, o conhecimento de 

matéria, de uma disciplina específica. 

Cabe ressaltar que, segundo Pimenta (1998), mesmo sendo de fundamental 

importância no sucesso da atuação docente, o conhecimento de conteúdo específico, por si 

só, não garante que o ensino seja aprendido com sucesso. Esse conhecimento é necessário, 

mas não suficiente. A autora destaca a importância de uma dialética dos demais 

conhecimentos integrantes da base de conhecimentos para o ensino e para o alcance do 

sucesso no processo de ensino-apredizagem e na formação dos alunos. 
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Mizukami (2004), ao analisar as contribuições de Shulman (1986; 1987) para 

o aprendizado da docência, subdivide o conhecimento de conteúdo específico em duas 

categorias: a) em um primeiro momento, a ocasião na qual o estudante-professor aprende; 

b) em um segundo momento, a ocasião na qual o estudante-professor ensina. Em primeiro 

lugar o estudante-professor necessita saber como o conhecimento da matéria se constrói e 

se estrutura e possuir uma compreensão mínima e básica da matéria a ser ensinada: ele não 

pode simplesmente ter uma compreensão intuitiva ou pessoal de um determinado assunto. 

O estudante-professor deve não só aprofundar na compreensão dos conceitos da disciplina, 

mas na sua essência e origens (GROSSMAN et al., 1989; MIZUKAMI, 2004; 

SIEDENTOP, 2002). 

No caso do momento em que o estudante-professor ensina, Mizukami (2004, 

p. 4) argumenta que os professores “devem ter conhecimento das formas de transformar o 

conteúdo considerando os propósitos do ensino”. E segundo Wilson, Shulman e Richert 

(1987, p. 110) “que inclua compreensão pessoal do conteúdo específico, assim como 

conhecimento das formas de comunicar tal compreensão, a propiciar desenvolvimento do 

conhecimento da matéria na mente dos alunos”. Portanto, espera-se do estudante-professor 

um conhecimento da matéria que lhe amplie os horizontes e possibilidades de 

representação social sobre aquele conhecimento específico, e que ele o compreenda de 

diferentes maneiras e distintos ângulos. O estudante-professor deve não só ter o 

conhecimento da matéria, mas o conhecimento de como ajudar seus alunos a entenderem a 

matéria por ele ensinada. Não se pode separar o que se ensina, ou seja, a matéria e o 

conteúdo, de como se ensina, do ponto de vista metodológico.  

Shulman (1987) destaca ainda que não se deve esquecer da especificidade da 

matéria a ser ensinada. Embora possamos considerar importante que o professor tenha um 

corpo de conhecimentos mais gerais e comuns às diversas áreas do conhecimento, 

ressalta-se a importância das especificidades, das particularidades de cada ciência, que só 

podem ser compreendidas do lado de dentro de cada disciplina, pois são nessas que o 

professor consegue aperfeiçoar e melhorar o seu professorado. Um bom professor deve ter 

como qualidade o domínio consistente da estrutura substantiva e sintática do conteúdo 

específico que ele ensina (SACRISTÁN, 1998). Assim, o estudante-professor deve 

compreender os conhecimentos de conteúdos específicos em uma perspectiva 

epistemológica (MONTEIRO, 2005). 
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Partindo do mesmo ponto de vista, temos outros autores que compartilham das 

mesmas ideias, porém com denominações diferentes, como Altet (2001) e Rios (2002). As 

autoras utilizam-se do termo saberes e não conhecimento, mas que em linhas gerais 

possuem o mesmo significado do termo conhecimento. Elas destacam a existência de 

saberes necessários ao professor para ensinar e os saberes a serem ensinados. Para Halter 

(2001 p. 29), os saberes a serem ensinados são “construídos pelas ciências e tornados 

didáticos a fim de permitir aos alunos a aquisição de saberes constituídos e exteriores” e 

aos saberes para ensinar (ALTET, 2001; RIOS, 2002). 

Tardif (2002), em seu livro Saberes docentes e formação profissional, 

pesquisa sobre quais são os saberes que servem de base para o professor em sala de aula, 

que saberes ele mobiliza no seu cotidiano da escola, que saberes alicerçam o trabalho e a 

formação de professores. Para o autor o saber docente é algo social e construído 

socialmente. Social porque é partilhado por um grupo de agentes, os professores, e o seu 

objeto, os alunos, são seres também sociais. Ele ressalta também que os professores, com 

o passar dos anos, mudam sua forma de ensinar e evoluem com o tempo de acordo com as 

mudanças da sociedade, daí outra razão do saber docente ser algo social, portanto os 

saberes docentes são algo de uma natureza social. 

Tardif (2002) coloca como questão central de sua pesquisa a existência de uma 

relação problemática entre os professores e seus saberes. Na sua obra, ele define e 

identifica quais são os saberes presentes na prática docente e quais são as relações 

estabelecidas entre eles. Para o autor, os saberes docentes provêm de vários outros saberes 

vindos de diferentes fontes, como saberes disciplinares, curriculares, profissionais e 

experienciais. 

Outra categoria da base de conhecimentos de Shulman (1986, 1987) é o 

conhecimento pedagógico geral, que é uma categoria que remete aos princípios, 

estratégias, manejos, recursos didáticos, processos avaliativos e organização da aula, de 

modo a transcender o âmbito da disciplina. Não é algo específico de uma matéria e sim 

algo mais geral. Esse conhecimento é entendido a partir da maneira como o professor 

incorpora seus princípios educacionais e pedagógicos, a forma como ele organiza sua 

prática pedagógica de forma a superar o simples domínio do conteúdo, mas de alcançar 

horizontes mais amplos com o seu ensino (SHULMAN, 1987). Pode-se dizer que o 

conhecimento pedagógico geral é o conhecimento didático geral que pode ser aplicado a 

qualquer ciência, disciplina ou matéria. Assim, o conhecimento pedagógico geral 
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corresponde a outras dimensões do conhecimento com questões relativas aos alunos e à 

aprendizagem, gestão da aula, currículo e a outras questões relacionadas ao processo de 

ensino-aprendizagem. Esse conhecimento busca oferecer condições aos professores de 

interagirem em situações de ensino-apredizagem mais gerais independente da área em que 

atuam. 

Ao analisar as proposições de Shulman, Mizukami (2004) corrobora com o 

autor, ao afirmar que o conhecimento pedagógico geral, além de transcender no âmbito de 

uma disciplina, engloba outros tipos de conhecimento, como 

 

conhecimentos de teorias e princípios relacionados a processos de ensinar e 

aprender; conhecimentos dos alunos (características dos alunos, processos 

cognitivos e desenvolvimentais de como os alunos aprendem); conhecimento de 

contextos educacionais envolvendo tanto contextos micro, tais como grupos de 

trabalho ou sala de aula e gestão da escola, até os contextos macro como o de 

comunidades e de culturas;  conhecimentos de outras disciplinas que podem 

colaborar com a compreensão dos conceitos de sua área, do currículo; e 

conhecimento de fins, metas e propósitos educacionais e de seus fundamentos 

filosóficos e históricos (Mizukami, 2004, p. 5). 

 

Assim, o conhecimento pedagógico geral corresponde a outras dimensões do 

conhecimento com questões relativas aos alunos e à aprendizagem, gestão da aula, 

currículo e a outras questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem. Esse 

conhecimento busca oferecer condições aos professores de interagirem em situações de 

ensino-apredizagem mais gerais, independente da área em que atuam.  

O conhecimento do contexto educacional, ou conhecimentos de contextos 

educativos, como denomina Shulman (1987), são os conhecimentos que estão desde uma 

esfera de microssistema até a de macrossistema. Esse conhecimento refere-se desde o 

funcionamento da aula, de questões de dentro da sala de aula e da escola em si, ou seja, de 

microssistema, até o macrossistema, que abarca questões da comunidade e da cultura na 

qual a escola está inserida. Assim, faz-se importante que o professor tenha conhecimento 

de questões e problemas que acontecem dentro de sala de aula e dos aspectos culturais da 

comunidade na qual ele exerce a profissão. Para Siendentop (2002), mesmo estando 

vinculado diretamente à sala de aula, o processo de ensino-aprendizagem e das relações 

entre professor e aluno deve levar em consideração o contexto dessa relação. 

 

Ao mesmo tempo em que existem metas claras a serem alcançadas com o 

ensino, e habilidades e estratégias a serem aprendidas e aperfeiçoadas, é um erro 

ver o ensino principalmente a partir de uma perspectiva de desempenho [...] O 
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ensino não se parece com a preparação para um jogo ou um recital, com uma 

palestra ou um seminário na universidade. Professores ministram aulas durante 

todo o dia, 5 dias por semana, durante o período de um ano escolar. Professores 

e alunos têm que viver juntos e pacificamente por todas as aulas ao longo do ano 

escolar (SIEDENTOP, 2002, p. 428, tradução nossa). 

 

Para Ramos, Graça e Nascimento (2007, p. 55), o professor é um agente 

multidimensional com “simultaneidade de situações, cada qual com uma dinâmica própria, 

exigindo do professor procedimentos complexos”, no qual ele deve atender a 

“características circunstanciais e inesperadas dos eventos e das particularidades dos 

contextos”, seja no âmbito da sala de aula ou na comunidade na qual trabalha (RAMOS et 

al., 2007, p. 1). 

Por último, o conhecimento pedagógico de conteúdo, que segundo Mizukami 

(2004), é o conhecimento construído pelo professor no exercício da docência. Durante o 

ensino de uma disciplina, o professor enriquece e melhora tal conteúdo constantemente, 

pois ele é possuidor do conhecimento de conteúdo específico, do conhecimento 

pedagógico geral e do conhecimento de contexto educacional. Assim, quando ocorre o 

diálogo desses conhecimentos, temos o conhecimento pedagógico de conteúdo. É nesse 

momento que ocorre a harmonização dos conhecimentos e saberes docentes necessários 

para o ato de ensinar, e daí a importância de se afirmar que essa harmonização deve existir 

entre os conhecimentos específicos e os pedagógicos. 

Para Richter (2013), esse saber é o exercício da pesquisa pois, para esse autor, 

a pesquisa deve estar incorporada na prática pedagógica do professor como no processo de 

ensino-aprendizagem de seus alunos, como veremos mais adiante. O professor deve 

refletir e analisar o tempo todo a sua prática pedagógica, pois o exercício da pesquisa lhe 

permite isso, de modo a melhorá-la constantemente.  

O conhecimento pedagógico de conteúdo (PCK, da sigla em inglês 

“Pedagogical Content Knowledge”) durante o processo de formação inicial adquire 

fundamental importância, pois auxilia o estudante-professor a se tornar um melhor 

professor, assim como também auxilia os professores experientes em sua prática docente. 

A construção do PCK é a junção, harmonização entre conteúdo e pedagogia e, para 

Shulman (1987, p.13), seria ainda “[...] a capacidade de um professor para transformar o 

conhecimento do conteúdo que ele possui em formas pedagogicamente poderosas e 

adaptadas às variações dos estudantes levando em consideração as experiências e 



65 

 

bagagens dos mesmos [...]”. Para Fenstermacher (1994), o PCK é a interligação entre o 

conhecimento formal sobre ensino e o conhecimento de natureza prática. 

Para Shulman, o PCK é aquele conhecimento: 

 

[…] que vai além do conhecimento da matéria em si e chega à dimensão do 

conhecimento da matéria para o ensino. Eu [Shulman] ainda falo de conteúdo 

aqui, mas de uma forma particular de conhecimento de conteúdo que engloba os 

aspectos do conteúdo mais próximos de seu processo de ensino.[...] dentro da 

categoria de conhecimento pedagógico do conteúdo eu [Shulman] incluo, para 

os tópicos mais regularmente ensinados numa determinada área do 

conhecimento, as formas mais úteis de representação dessas ideias, as analogias 

mais poderosas, ilustrações, exemplos e demonstrações – numa palavra, os 

modos de representar e formular o tópico que o faz compreensível aos demais. 

Uma vez que não há simples formas poderosas de representação, o professor 

precisa ter às mãos um verdadeiro arsenal de formas alternativas de 

representação, algumas das quais derivam da pesquisa enquanto outras têm sua 

origem no saber da prática. (SHULMAN, 1986, p. 09). 

 

 

Como já foi dito, muitos autores compartilham das ideias de Shulman, porém 

com denominações diferentes. Shulman (1986; 1987) utiliza termos como “conhecimento 

de base”, enquanto outros autores como Tardif (2002) empregam o termo “saberes 

docentes” e Nascimento, (2002) usa o “conhecimento profissional”. Não iremos aqui 

discutir as particularidades de cada termo, até porque todos trazem consigo os 

pressupostos de Shulman. No que se refere ao termo “conhecimento pedagógico geral” e 

“conhecimento pedagógico de conteúdo”, Nascimento (2002) faz uso dos termos 

“conhecimento didático geral” e, no caso do PCK, “conhecimento didático de conteúdo”. 

Os termos utilizados por Nascimento (2002) nos remetem de forma mais clara e 

simplificada ao que é cada um desses conhecimentos. Uma das questões sobre o PCK é se 

este é um conhecimento mais formal, prático, ou de ambos. Segundo Graça, Ramos e 

Nascimento (2008, p.162) “os estudos no PCK têm como base os processos cognitivos de 

transformação da matéria, enquanto os estudos na didática tradicionalmente enfatizam o 

conteúdo e o seu papel no ensino”. 
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Figura 2 – Modelos de conhecimento do professor 

 

Fonte: Shulman (1986; 1987). 

 

Assim como mostra a Figura 2, o PCK é o diálogo de todos os conhecimentos, 

a síntese dos conhecimentos docente necessários ao oficio de ser professor para que de 

fato ocorra uma aprendizagem por parte do aluno. Trata-se da transformação do 

conhecimento de conteúdo, do conhecimento pedagógico e do conhecimento de contexto 

em uma forma especifica de conhecimento, o PCK. 

Por fim, constata-se a importância de uma articulação entre os conhecimentos 

específicos, conhecimento de contexto e os conhecimentos pedagógicos, ou seja, uma 

espécie de dialética da base de conhecimentos. Os conhecimentos necessários ao “saber 

ensinar” não podem ser compreendidos e utilizados de forma isolada pelo professor no 

exercício de sua profissão. Ao bom professor cabe construir e realizar o diálogo, a 

articulação e a harmonização de tais conhecimentos e saberes necessários à sua 

profissionalização. Assim, é de fundamental importância para o processo de ensino 

aprendizagem o diálogo de tais conhecimentos, sem os quais esse processo fica 

comprometido e ineficaz.  

 

2.1 Shulman nas pesquisas sobre o ensino da Geografia 

 

Como visto na sessão anterior, as pesquisas de Shulman fundamentam-se no 

estudo dos conhecimentos de base que o professor necessita ter para o ato da docência. 

Entre esses conhecimentos, temos uma ideia integradora do conhecimento pedagógico 
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geral com o conhecimento pedagógico de conteúdo, que culminam no conhecimento 

pedagógico de conteúdo específico, que, para o professor de Geografia, é o conhecimento 

pedagógico de conteúdo específico geográfico.  

As pesquisas sobre Shulman e sua base de conhecimentos para o ofício de ser 

professor têm aumentado no Brasil, pois se trata de uma teoria “genérica” aplicável em 

qualquer processo de formação docente, seja do professor de Geografia, História, 

Educação Física ou qualquer outro. Os estudos que se baseiam nas ideias de Shulman 

sobre o processo de formação docente do professor de Geografia em específico não são 

muitos, e encontramos três trabalhos que tratam do tema com mais aprofundamento, cada 

um com sua especificidade. Ressalta-se que tal afirmação refere-se somente a teses que 

tratam do assunto, que existem diversos trabalhos geográficos que utilizam as ideias de 

Shulman, mas foram encontrados somente quatro com aprofundamento teórico e 

metodológico sobre o tema, que possuem as ideias de Shulman como ideias centrais da 

pesquisa.  

A primeira tese encontrada é do ano de 2009, de Valéria de Oliveira Roque 

Ascenção, e tem como tema Os conhecimentos docentes e a abordagem do relevo e suas 

dinâmicas nos anos finais do ensino fundamental. Esta primeira tese busca investigar e 

identificar os conhecimentos mobilizados pelos professores de Geografia quando o 

conteúdo a ser ensinado é o relevo e suas dinâmicas nos anos finais do ensino 

fundamental. 

A tese de Roque Ascenção (2009) tem como eixo central estudar quais os 

conhecimentos os professores utilizam para ensinar o conteúdo de relevo em suas aulas. O 

trabalho tem como diferencial o fato de trazer à tona um campo específico da Geografia 

(Geografia Física, relevo) e realizar um diálogo com a teoria de Shulman. Assim, sua tese 

traz o que podemos chamar de conhecimento pedagógico de conteúdo específico 

geográfico de relevo. 

A escolha do elemento espacial “relevo” como conhecimento escolar a ser 

investigado se deu por esse ser um conteúdo de pouca abordagem pelos professores do 

ensino fundamental, ou como a própria autora diz, uma abordagem “pouco cuidada” que 

foi constatada em sua pesquisa de mestrado
6
. Existe, por parte dos professores do ensino 

                                                 
6
 ROQUE ASCENÇÃO, V. de O. A formação docente em projetos de mudança pedagógica: o caso dos 

professores de Geografia na Escola Plural. 232p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de 

Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, 2003. 
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fundamental, pouca afinidade e até mesmo um abandono do conteúdo de relevo em suas 

aulas. 

Para a autora, a existência de uma disciplina escolar no currículo básico 

justifica-se por uma finalidade social que permite mudanças na forma de percepção dos 

sujeitos sociais que a apreendem, o que não difere das disciplinas que envolvem o relevo. 

Assim, a pesquisa tem como questões tangentes centrais a análise e compreensão de como 

o trabalho com o conteúdo relevo e suas dinâmicas corrobora com as finalidades sociais 

postas à Geografia Escolar a partir de meados da década de 1990. 

Em sua tese, a autora traz uma pesquisa documental sobre as reformas 

voltadas para a reorganização do sistema educacional brasileiro referente em específico ao 

professor de Geografia e as implicações de tais reformas em sua formação e no ato de 

ensinar. A autora analisa como o movimento de renovação do ensino de Geografia, 

ocorrido a partir da década de 1990, incorporou o trabalho com o relevo e suas dinâmicas, 

e quais as orientações apontam as pesquisas acadêmicas para o ensino dessa disciplina 

escolar. O trabalho traz também a análise de livros didáticos e dos capítulos que trabalham 

com o tema relevo. 

Com o intuito de verificar o que norteia a abordagem do relevo e suas 

dinâmicas nos anos finais do ensino fundamental, a autora realizou entrevistas com os 

professores atuantes das séries finais deste nível de ensino. A autora buscou compreender 

quais conhecimentos os professores mobilizam em sua prática docente, tendo como base 

as considerações de Shulman, ou seja, quais são os conhecimentos do relevo e suas 

dinâmicas mobilizadas pelos professores em suas atividades pedagógicas. 

Em síntese, pode-se dizer que a autora buscou compreender de que forma o 

conteúdo relevo é tratado nos livros didáticos e por parte dos professores, e se há um 

“tratamento pedagógico” desse conteúdo, no qual a autora incorpora e dialoga com as 

bases de conhecimento para o oficio de professor, já mostradas em sessão anterior. 

Outra tese que tem como base as ideias de Shulman é a de Suzete Lourenço 

Buque, de 2013 com o título Conhecimento docente dos Alunos da licenciatura em 

Geografia da Universidade Pedagógica – Maputo. Esta tese tem como objetivo 

compreender o processo de construção/mobilização de conhecimentos docentes dos alunos 

da licenciatura em Geografia e as práticas formativas que os potencializam na 

Universidade Pedagógica de Maputo. 
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A tese de Buque (2013) é a de que algumas práticas formativas desenvolvidas 

no curso de Licenciatura em Geografia na UP (Universidade Pedagógica) potencializam a 

apropriação de conteúdos geográficos e didáticos de modo que sejam um componente 

efetivo do conhecimento docente dos futuros professores.  

Para Buque (2013), o professor de Geografia na escola deve garantir que seus 

alunos tenham uma aprendizagem significativa, que tenha sentido para o meio em que ele 

vive. Para que isso ocorra, o professor deve ter, em sua formação, conhecimentos de base 

que se alicercem nas teorias de Shulman. Esses conhecimentos envolvem o conhecimento 

e domínio de conteúdo e uma interação com conhecimento pedagógico, pois esta interação 

ajuda e facilita na melhor forma de fazer com que o conteúdo ensinado por ele seja 

apreendido e possibilita um melhor desenvolvimento do seu raciocínio espacial, bem 

como uma melhor compreensão do seu meio pelo aluno. 

A autora afirma que essa interação de conhecimentos não é realizada na 

formação inicial em Maputo, onde ainda persiste uma Geografia tradicional nas 

instituições que formam professores. Nesse sentido, sua tese se baseia em compreender 

que práticas didático-pedagógicas contribuem e potencializam na formação inicial a 

construção de conhecimentos docentes dos futuros professores que lhes possibilitem 

avançar em um ensino de Geografia de perspectiva tradicional. 

Sua pesquisa tem como sujeito futuros professores, ou seja, alunos do curso de 

licenciatura da Universidade Pedagógica de Maputo, mais especificamente alunos do 

sexto semestre. Os instrumentos de coleta de dados utilizados pela autora foram: pesquisa 

bibliográfica; pesquisa documental; questionário; observação de aulas e grupo focal e 

produção de narrativas. A pesquisa bibliográfica tem como principal fonte as pesquisas de 

Shulman e outros autores que tratam do tema conhecimento e saberes docente, e autores 

que tratam da questão da formação docente em Geografia. Na pesquisa documental, a 

autora analisou documentos como Boletins da República, documentos do Ministério de 

Educação e Cultura (MEC) de Moçambique sobre a política educacional e Plano 

Curricular do curso de Licenciatura em Ensino de Geografia da Universidade Pedagógica. 

Os questionários foram aplicados com o intuito de conhecer o perfil dos alunos, as razões 

da opção pelo curso, e suas representações sobre a formação até aquela fase do curso. Nas 

observações, buscou-se verificar se as práticas ali desenvolvidas contribuíam para a 

mobilização/construção do conhecimento docente dos alunos em formação inicial.  
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Outra tese que trata do tema é a de Claudivan Sanches Lopes, com o título O 

professor de Geografia e os saberes profissionais: o processo formativo e o 

desenvolvimento da profissionalidade. Esta tese trata do processo de apropriação, 

produção e desenvolvimento dos conhecimentos/saberes necessários à docência em 

Geografia. A tese analisa o processo de construção da profissionalidade de cinco 

professores de Geografia que atuam na educação básica no município de Maringá, Paraná. 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados pelo autor foram as entrevistas e 

a observação de aulas em sala de aula. Esses instrumentos tinham por finalidade a análise 

dos conhecimentos/saberes acumulados/mobilizados/produzidos por professores de 

Geografia que atuam no ensino fundamental e médio ao longo do processo de construção 

de sua profissionalidade e suas fontes. 

A três teses aqui apresentadas têm como eixo norteador os estudos e as teorias 

de Shulman e, hora se parecem e em outras diferem quanto ao tema, sujeitos da pesquisa e 

recorte espacial. A tese aqui apresentada é a de que o professor formador é o principal 

possibilitador da articulação e construção dos conhecimentos específicos e pedagógicos. 

No presente trabalho, o sujeito da pesquisa são os professores formadores de professores, 

ao contrário das teses apresentadas neste capítulo, que têm como sujeitos os professores da 

educação básica. 
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CAPÍTULO 3 

 

A DIDÁTICA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA: 

FUNDAMENTOS SOBRE OS CONHECIMENTOS DISCIPLINARES E 

PEDAGÓGICOS 

 

 

Este capítulo está centrado no papel da didática e em sua importância na 

formação docente e na prática do professor formador de Geografia. Pretendemos 

compreender a Didática, em específico a mediação didática do professor formador, como 

elemento importante que este profissional deve possuir para construir e aperfeiçoar seus 

conhecimentos docentes necessários para melhor formar o professor de Geografia. Assim, 

o intuito deste capítulo é responder alguns dos objetivos da pesquisa, como o de 

compreender qual a importância da mediação didática na construção e articulação dos 

conhecimentos por parte do professor formador para o ensino-aprendizagem de Geografia 

e identificar e analisar práticas formativas que potencializam a construção de 

conhecimentos docentes, do professor formador e de seus alunos em formação inicial em 

Geografia. Dessa forma, acreditamos que é por meio dessa mediação que o professor 

formador, no contexto de sua prática formadora, é o principal sujeito que promove o 

diálogo entre os vários conhecimentos docentes, é o possibilitador/articulador entre os 

conhecimentos e, ao fazer isto, promove sua profissionalidade.  

Neste capítulo faremos uma discussão em torno do conceito de mediação e 

transposição didática, buscando identificar qual conceito é mais apropriado para um 

professor formador que seja construtor e articulador de conhecimento. Aqui também 

realizamos a análise das observações realizadas na UFG/Goiânia e UEG/Anápolis que 

tiveram como intuito analisar a prática de quatro professores formadores, como eles 

articulam/dialogam/constroem os seus conhecimentos docentes e promovem estes mesmos 

em seus alunos, futuros professores de Geografia. 

Nas últimas décadas, os estudos sobre formação de professores em geral 

ganharam destaque no Brasil, acompanhando uma tendência mundial de investigações em 

torno desse tema. Essas pesquisas estão ligadas às reformas educativas implementadas em 

vários países europeus e latino-americanos, juntamente a programas de desenvolvimento 

econômico e sociais, e culminaram em várias concepções de formação de professores, 
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como professor investigador, professor reflexivo e professor intelectual crítico. 

Atualmente, vários aspectos dessa formação continuam sendo objeto de discussão, como 

as políticas curriculares, a formação inicial e continuada, questões salariais, condições de 

trabalho, características de identidade docente e profissional, entre outros, como os 

conhecimentos e saberes docentes que estamos discutindo (LIBÂNEO, 2015). 

Para Libâneo (1994), a didática está no centro das discussões sobre a formação 

profissional de professores como disciplina pedagógica e campo de investigação, no qual, 

ao lado das didáticas disciplinares, é requisito de exercício profissional. O autor acredita 

que a didática oferece marcos teóricos e conceituais que fundamentam os saberes e 

conhecimentos docentes a serem mobilizados pelo professor em sala de aula, de modo a 

articular, na formação profissional, a teoria e a prática. Parte-se da visão do construtivismo 

como atitude básica do trabalho do professor com a Geografia Escolar, ou mais 

precisamente com a teoria histórico-cultural
7
 criada por Vigotsky, em que o papel da 

educação e do ensino é prover ao aluno o desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral, ao 

criar um ambiente social de apropriação da cultura e da ciência acumulada social e 

historicamente, o que vem de encontro das exigências atuais do professor de Geografia.  

O papel de qualquer entidade de ensino – e dos professores –, nesse sentido, 

tem uma função social e a promoção do desenvolvimento cognitivo dos sujeitos por meio 

dos conteúdos, além da formação de sua personalidade por meio da organização da 

atividade de aprendizagem, o que torna importante a figura do professor e sua intervenção 

e mediação pedagógico-didática das relações dos sujeitos (alunos) com os objetos de 

conhecimento. Assim, para formar um professor que dê conta de tal tarefa de contribuir 

para o desenvolvimento das capacidades intelectuais por meio dos conteúdos de sua 

ciência, da cultura, da arte, é necessário que o professor possua saberes e conhecimentos 

docentes, a exemplo da base de conhecimentos de Shulman, como vimos em discussão 

anterior,  e outros que veremos mais a frente, no qual destacamos a importância da 

construção do conhecimento pedagógico de conteúdo pelo professor. A seguir, veremos a 

importância da didática na formação de professores. 

Buscaremos abordar as posições teóricas de outros autores sobres o saberes 

docentes, bem como as contribuições da didática geral, da didática específica e da didática 

                                                 
7
 Teoria histórico-cultural é uma corrente da psicologia fundada pelo psicólogo e pedagogo russo Lev 

Vigotsky (1896-1934) e desenvolvida teoricamente juntamente com outros psicólogos e pedagogos como 

Leontiev, Luria, Galperin e Davídov a partir dos anos 1920. Essa teoria busca compreender o 

desenvolvimento da mente humana como vinculado à cultura, ou seja, atribui um papel decisivo da cultura 

na formação das funções psicológicas superiores (e dentro da cultura, o ensino e a aprendizagem). 
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desenvolvimental
8
 para a superação da problemática de separação entre conhecimento 

pedagógico e conhecimento disciplinar, recorrente nos cursos de formação de professores. 

 

3.1 A mediação e transposição didática e os saberes docentes  

 

Entendemos que a didática, vista aqui sob a ótica do construtivismo, possui 

grande importância e contribui na formação de professores, pois é considerada a ciência 

que estuda os saberes e conhecimentos necessários á prática docente, ou seja, a didática é 

um elemento fundamental para a formação do professor, pois é nela que se baseiam para 

adquirir os ensinamentos necessários para a prática. 

Pimenta et al (2013, p.146), diz que: 

 

A didática, como área da pedagogia, estuda o fenômeno ensino. As 

recentes modificações nos sistemas escolares e, especialmente, na área 

de formação de professores configuram uma “explosão didática”. Sua 

ressignificação aponta para um balanço do ensino como prática social, 

das pesquisas e das transformações que têm provocado na prática social 

de ensinar. 

 

 

Nesse sentido, a didática não é somente os saberes sobre as práticas e técnicas 

de do processo de ensino-aprendizagem, mas sim o sentido de uma formação humana, 

crítica, visando formar sujeitos questionadores e reflexivos sobre as informações 

adquiridas ao longo de todo processo de ensino-aprendizado. Nesse mesmo sentido, 

Martins (2006, p. 75-76) afirma que, 

 

historicamente, é muito comum ouvir nos meios educacionais, sobretudo entre 

alunos, afirmações como: “aquele professor não tem didática...”; “ele tem 

conhecimento, mas não sabe comunicar”; “o professor conhece o assunto da sua 

matéria, mas não sabe transmitir”. E acrescenta adiante “a didática é usualmente 

vista como sinônimo de métodos e técnicas de ensino e, mais que isso, que a 

escola é tida como a instituição que transmite conhecimentos. 

 

Pimenta et al (2013, p.150) enfatiza uma nova postura da didática diante da 

importância na formação profissional. 

 

                                                 
8
 Essa expressão tem origem na teoria do ensino desenvolvimental de Davydov. O termo 

“desenvolvimental” corresponde à tradução da expressão em inglês “developmental teaching” e em espanhol 

“enseñanza desarrollante”, por sua vez traduzida do russo. Pode-se entender, também, como didática para o 

desenvolvimento humano.  
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[...] didática é, acima de tudo, a construção de conhecimentos que 

possibilitem a mediação entre o que é preciso ensinar e o que é 

necessário aprender; entre o saber estruturado nas disciplinas e o saber 

ensinável mediante as circunstâncias e os momentos; entre as atuais 

formas de relação com o saber e as novas formas possíveis de reconstruí-

las. 

 

Para Libâneo (2004), o processo de ensino e aprendizagem e a organização 

didática têm papel fundamental no que se refere à formação de professores, visto que para 

que de fato ocorra o ensino e a aprendizagem deve se pensar primeiramente na formação 

profissional do professor. Assim, a sociedade necessita de profissionais que de fato 

ajudem os alunos na aprendizagem de conceitos científicos, de cultura, de valores, de 

ética, entre outros, como instrumentos básicos para a vida e a ação na sociedade, para a 

participação ativa na vida social e produtiva. Para Davídov (1988), a formação desses 

sujeitos deve ter um elevado nível de cultura geral e preparação profissional. Portanto, ao 

ensinar, os professores formadores devem, no mínimo, prover sujeitos da organização do 

pensamento e do processo de apropriação teórica dos conceitos. Assim, para que ocorra o 

ensino e a aprendizagem, as práticas de ensino tendem à formação de saberes profissionais 

do professor a partir das lógicas próprias da atividade escolar e da atividade de ensino, ou 

seja, a didática articula a lógica dos saberes a ensinar, a lógica dos modos de aprender e a 

lógica das práticas socioculturais, o que estabelece uma relação de dependência entre os 

saberes e conhecimentos docentes.  

Partimos da ideia de que o professor, para ter didática, deve fazer um diálogo 

com os saberes docentes que ele possui e construir seu conhecimento pedagógico de 

conteúdo. Um professor que não possui tais conhecimentos acaba por não saber a matéria; 

não explica o conteúdo ou o faz de forma inadequada; não motiva os alunos e sua aula é 

monótona; não se preocupa em verificar o que o aluno já sabe; tem uma atitude de 

autoridade ou superioridade; não promove a interação com os alunos; ignora os alunos, 

suas práticas e seus valores; e acredita que seu papel é transferir, ou seja, não tem didática 

e apresenta limitações nos métodos e técnicas de aula. 

O mesmo autor destaca que o ensino deve promover a formação humana, ou 

seja, promover o desenvolvimento mental dos alunos, usar métodos que promovam 

habilidades intelectuais por meio da atividade de estudo, promover um conhecimento para 

transformação da realidade, formação para o desenvolvimento da personalidade e da 

reflexidade, uma formação de competências cognitivas, afetivas e morais. 
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Sobre a formação profissional do professor de Geografia, Cavalcanti (2012) 

afirma que este deve ter um ensino com bases no construtivismo, que vise à construção de 

conhecimento, no qual o aluno é um sujeito ativo desse processo de interação com os 

objetos de conhecimento. Nessa perspectiva, não só aluno, mas também o professor 

constrói conhecimento nesse processo de ensino e aprendizagem que é socialmente 

mediado pelo professor. Para a autora, aluno, professor e a Geografia escolar 

desempenham, cada um, um papel importante nesse processo, no qual o professor, aqui 

professor formador, desenvolve sua profissionalidade, como mostra a figura a seguir. 

 

Figura 3 – Elementos do processo de ensino de Geografia em uma concepção de 

construtivismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cavalcanti (2012) 

 

Nessa perspectiva, Cavalcanti (2012) cita quatro ideias motrizes que devem 

fazer parte das propostas de ensino dos professores de Geografia, na qual podem também 

ser aplicadas aos formadores de professores de Geografia. A primeira refere-se ao 

construtivismo como atitude básica do trabalho do professor com a Geografia Escolar, em 
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objeto de conhecimento, no qual o professor supera a atitude de reprodução do 

conhecimento para formar sujeitos críticos e participativos da sociedade.  A segunda é a 

“Geografia do aluno” como referência para a construção do seu conhecimento geográfico, 

pois, em suas atividades diárias, alunos e os professores constroem Geografia, seja ao 

circularem, brincarem, trabalharem pela cidade ou pelo bairro, pois assim constroem 

espaço e delimitam seus territórios. A terceira ideia é a de que, ao ensinar Geografia, o 

professor deve usar dos conceitos básicos da área para estruturar os conteúdos de ensino e, 

por último, deve definir conteúdos procedimentais e valorativos para a orientação de 

ações, atitudes e comportamentos socioespaciais, pois o ensino é um processo que compõe 

a formação humana em sentido amplo, que abarca dimensões da educação como 

intelectual, afetiva, social, moral, estética e física. Assim, um professor que contemple tais 

propostas deve ter didática e deve realizar uma integração de seus conhecimentos e 

saberes docentes para desenvolver um ensino que abranja tais ideias. 

Nesse sentido, Guimarães (2010) destaca que o professor de Geografia da 

sociedade contemporânea deve ser formado visando atender às necessidades, exigências e 

saberes sociais de tal sociedade. Este deve saber: a) lidar com o acúmulo do conhecimento 

produzido na sociedade globalizada, no sentido de selecionar, analisar e organizar a 

informações que são pertinentes ao professor; b) saber trabalhar como as novas 

tecnologias da comunicação e da informação; c) ser usuário de bens culturais da sociedade 

como teatro, cinema, museus e livros; d) saber trabalhar em equipe e ter flexibilidade; e) 

participar de projetos de pesquisas; f) trabalhar com os alunos novas temáticas do mundo 

atual e; g) estar em contínuo processo de capacitação profissional. 

O professor (de Geografia) precisa desenvolver saberes e conhecimentos que o 

seu oficio exige, que são conhecimentos didático-pedagógicos e específicos para que este 

profissional possa ter domínio teórico e prático da didática, pois é por meio da didática 

que ocorre a mediação entre o conhecimento científico e o escolar. Para Libâneo (2003), 

existe uma relação entre Pedagogia e Epistemologia, na qual não há uma separação entre 

os campos da Didática Geral e das Didáticas Específicas. O autor aponta quatro 

argumentos para fazer tal afirmação. 

 

1. A Didática Geral, assim como as Didáticas Específicas têm como 

objeto o processo de ensino; 
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2. A Didática Geral não se sustenta teoricamente se não tiver como base 

as formas de aprendizagem das disciplinas específicas; 

3. A Didática Geral dá subsídios e contribuições para as disciplinas 

específicas sobre Teoria da Educação, da Psicologia, dos métodos de 

ensino. 

4. Ambas as didáticas necessitam se abrir a outros campos do 

conhecimento, como a sociologia do currículo e da cultura, respeitando 

suas especificidades epistemológicas. (LIBÂNEO, 2003) 

 

No que tange os saberes específicos a serem formados e construídos pelos 

professores de Geografia, Cavalcanti cita os saberes resumidos no quadro abaixo: 

 

Quadro 3 – Saberes específicos do professor de Geografia 

SABER GEOGRAFIA 

O professor de Geografia deve ter domínio pleno desta 

ciência, o que não significa saber mais que conhecer seus 

conteúdos, pois requer saber a história do pensamento 

geográfico, os métodos de investigação resultantes dessa 

história, o objeto de estudo (espaço geográfico) e as áreas e 

as discussões teórico-metodológicas que a envolvem, dando 

significado histórico ao objeto e suas categorias. 

SABER ENSINAR 

Trata-se de saber pensar sobre o ato de ensino como 

fenômeno social, que tem intencionalidade, que está 

vinculado a projetos de mundo, de sociedade, de formação 

para determinada sociedade, compreender o papel do 

professor como mediador no processo, conhecer as matrizes 

de entendimento do processo de aprendizagem dos alunos e 

tomar posição diante delas. 

SABER PARA QUEM 

VAI ENSINAR 

É importante que os professores conheçam teorias que lhe 

deem fundamentos para conhecer quem são os alunos, quais 

suas motivações, qual sua história e contexto de vida, sua 

identidade individual e coletiva, ou seja, ter referências 

psicológica, para refletir sobre subjetividade humana, e 

sociológicas, para entender os alunos como sujeitos sociais.  

SABER QUEM ENSINA 

GEOGRAFIA 

É relevante que os cursos de formação proporcionem 

referências teóricas para a reflexão sobre a “figura” do 

próprio professor, sua identidade, seus projetos, sua 

profissionalização, sua carreira, seus motivos, a opção 

profissional, a concepção de escola e de formação escolar e 

as implicações desses elementos para a prática docente. 

SABER PARA QUE 

ENSINAR GEOGRAFIA 

Trata-se de uma discussão sobre o currículo, sobre os 

processos de constituição dos conteúdos escolares, das 

composições curriculares e da compreensão do papel dessa 

matéria escolar específica e de sua contribuição social no 
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conjunto da formação básica. 

SABER COMO 

ENSINAR GEOGRAFIA 

PARA SUJEITOS E 

CONTEXTOS 

DETERMINADOS 

Compreender a escola como instituição social, seu papel na 

atualidade, suas crises e suas dificuldades, ter uma posição 

sobre a sociedade e seus dilemas, suas conquistas históricas e 

seus “enganos”. 

Fonte: Cavalcanti (2012) 

 

Salientamos assim, que não pode haver uma didática separada da ciência 

ensinada, que é frequente nos cursos de formação de professores, assim como a falta de 

diálogo entre os professores das Didáticas Específicas e os da Didática Geral. Para os 

professores das Didáticas Específicas é comum afirmarem que, para ensinar, basta saber o 

conteúdo.  

 

Enquanto os professores das didáticas específicas tendem a considerar 

dispensável uma didática denominada “geral”, os pertencentes à 

Pedagogia fazem reparos ao pouco interesse de seus colegas pelos 

saberes pedagógicos como as teorias da educação, a psicologia da 

aprendizagem, as teorias do ensino, e a própria didática. Os professores 

das didáticas específicas dizem: os pedagogos não têm nada a fazer, pois 

sem conhecer os conteúdos específicos das matérias nada podem dizer 

sobre o ensino dessa matéria. Já os professores de didática dirão: não é 

possível alguém ensinar uma matéria desconhecendo as características 

individuais e sociais do aluno, o contexto social e cultural em que vive, 

os critérios de seleção e organização de conteúdos, o papel do ensino na 

formação da personalidade, as condições mais adequadas de 

aprendizagem etc (LIBÂNEO, 2012, p. 62). 

 

Na relação educativa escolar, existem de dois processos de mediação, quais 

sejam: “aquele que liga o sujeito aprendiz ao objeto de conhecimento (relação S – O), 

chamado de mediação cognitiva, e aquele que liga o formador professor a esta relação S – 

O, chamado de mediação didática” (cf. LENOIR, 1999, p.29). Portanto, a relação com o 

saber é duplamente mediatizada, ou seja, existe uma mediação de ordem cognitiva, que é o 

processo de mediação que liga o aprendiz ao objeto de conhecimento e outra de ordem 

didática que busca condições ideais à ativação do processo de aprendizagem, que é a 

intervenção de natureza didática com a finalidade de ajudar o aluno a dar sentido ao objeto 

de conhecimento, é o processo que liga o formador à relação, como mostra a figura abaixo 

(LIBÂNEO 2012). 
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Figura 4 – Mediação cognitiva e mediação didática 

        Mediação cognitiva                              Mediação didática 

                                                                          Professor 

                         Sujeito ------------- Objeto              Sujeito  --------------- Objeto 

 

 

Fonte: Libâneo (2004) 

 

Outra questão que a didática discute refere-se à importância da articulação 

entre teoria e prática com outras áreas do conhecimento, no sentido de dar suporte ao 

professor no desenvolvimento de suas habilidades e competências diante da educação. 

Sobre isso, Libâneo (2012, p. 16) diz que:  

 

[...] a formação de professores precisa buscar uma unidade do processo 

formativo. A meu ver essa unidade implica em reconhecer que a 

formação inicial e continuada de professores precisa estabelecer relações 

teóricas e práticas mais sólidas entre a didática e a epistemologia das 

ciências, de modo a romper com a separação entre conhecimentos 

disciplinares e conhecimentos pedagógico-didáticos. 

 

Assim, propõem-se uma educação no contexto de uma didática 

desenvolvimental, uma prática social materializada que busque a formação e 

desenvolvimento humano de sujeitos, em condições socioculturais e institucionais 

concretas, com procedimentos peculiares e resultados que visem mudanças qualitativas na 

aprendizagem escolar e na personalidade desses sujeitos. 

 

A didática desenvolvimental, enquanto ciência interdisciplinar, 

vinculada à Pedagogia, ocupa-se da organização adequada da atividade 

de ensino-aprendizagem-desenvolvimento, tendo o ensino 

intencional como seu objeto, a aprendizagem como condição e o 
desenvolvimento das neoformações e da personalidade integral do 

estudante, especialmente do pensamento teórico, como objetivo. Em 

outras palavras, a didática se ocupa do estudo dos princípios mais gerais 

de organização adequada da atividade de ensino ou instrução, tendo as 

leis do desenvolvimento mental da criança, as particularidades das 

idades e as características individuais da aprendizagem como condições 

desse processo. (LONGAREZI; PUENTES, p.07) 

 

 

Davidov (1988) parte das ideias de Vigotsky ao ver a educação e o ensino 

como forma de desenvolvimento por meio dos processos de apropriação do conhecimento 
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ENSINO 

Mediação didática 

APRENDIZAGEM 

Mediação cognitiva 

 

 

CONTEXTOS 

teórico-científico e como isso promove capacidades e habilidades correspondentes aos 

procedimentos lógicos e investigativos de uma dada área do conhecimento. É por meio do 

estudo que ocorre o desenvolvimento humano, cujos conteúdos são os objetos científicos a 

serem apropriados pelos alunos e reconstruídos por meio de um processo de 

internalização, sob forma de conceito teórico-conceitual. Uma didática que promove o 

desenvolvimento é a que amplia as capacidades intelectuais por meio dos conteúdos. Para 

Davidov (1988), a qualidade e o nível de aprendizado dependem da boa análise do 

conteúdo pelo professor, que deve ministrar os conteúdos com suficientes atrativos para 

que o aluno tenha motivos a querer aprender tal conteúdo, o que caracteriza uma total 

correspondência à didática e à epistemologia das disciplinas. 

 Nesse sentido, Libâneo (2004) argumenta que o ensino é a forma de 

organização intencional da aprendizagem por meio da relação ativa do aluno com o 

conteúdo e requer do professor o domínio de conteúdo, de conhecimento pedagógico de 

conteúdo (metodologias e tecnologias e conhecimento dos contextos socioculturais dos 

alunos), como mostra a figura 5: 

 

Figura 5 – Estrutura conceitual de didática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimento do conteúdo          Conhecimento pedagógico-didático do conteúdo 

INSTRUMENTOS 

Conteúdos, métodos, 

procedimentos e 

recursos de ensino-

aprendizagem 

 

CONTEÚDOS 
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Fonte: Libâneo (2004) 

 

Assim, com base na estrutura conceitual de didática vista no na figura acima, 

percebemos a importância desta e dos saberes docentes no processo de ensino-

aprendizagem. Sobre os conhecimentos e saberes docentes, Libâneo (2004) afirma que 

tem se evidenciado que um dos nós da formação profissional de professores é a 

dificuldades desses professores em incorporar e articular em seu exercício profissional 

dois requisitos dessa profissão, o domínio dos conhecimentos de disciplina e o domínio 

dos saberes e habilidades para ensinar esses conteúdos. Essa relação entre conhecimento 

disciplinar e conhecimento pedagógico vem sendo investigada mundialmente por diversos 

pesquisadores, a partir de distintas posições sobre os saberes e conhecimentos e docentes. 

Assim, iremos explanar tais discussões no intuito de compreender quais a convergências e 

divergências com a teoria de Shulman que temos como base para nossa discussão.  

Desse modo, destacaremos a contribuições dos canadenses Tardif e Gauthier, 

que discutem sobre saberes da prática docente; dos franceses Develay, Meirieu e 

Chevallard, que tratam das didáticas disciplinares; e da brasileira Pimenta ,sobre saberes 

docentes 

Maurice Tardif, em sua obra Saberes docentes e formação profssional, 

enfatiza que a prática dos docentes compõem diferentes saberes, pelos quais são mantidas 

diferentes relações. Esses saberes são os saberes da formação profissional; saberes 

disciplinares; saberes curriculares; saberes experienciais, como mostra o quadro a baixo. 

 

Quadro 4 – Saberes docentes de Tardif 

SABER DEFINIÇÃO 

Saberes da formação 

profissional 

Constituem o conjunto dos saberes da formação profissional os 

conhecimentos pedagógicos relacionados às técnicas e métodos de 

ensino (saber-fazer), legitimados cientificamente e igualmente 

transmitidos aos professores ao longo do seu processo de 

formação. 

Saberes 

disciplinares 

São os saberes reconhecidos e identificados como pertencentes aos 

diferentes campos do conhecimento (linguagem, ciências exatas, 

ciências humanas, ciências biológicas, etc.). Esses saberes, 

produzidos e acumulados pela sociedade ao longo da história da 

humanidade, são administrados pela comunidade científica e o 

acesso a eles deve ser possibilitado por meio das instituições 

educacionais. 
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Saberes curriculares 

São conhecimentos relacionados à forma como as instituições 

educacionais fazem a gestão dos conhecimentos socialmente 

produzidos e que devem ser transmitidos aos estudantes (saberes 

disciplinares). Apresentam-se concretamente sob a forma de 

programas escolares (objetivos, conteúdos, métodos) que os 

professores devem aprender e aplicar. 

Saberes 

experienciais 

São os saberes que resultam do próprio exercício da atividade 

profissional dos professores. Esses saberes são produzidos pelos 

docentes por meio da vivência de situações específicas 

relacionadas ao espaço da escola e às relações estabelecidas com 

alunos e colegas de profissão. Nesse sentido, “incorporam-se à 

experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de 

habilidades, de saber-fazer e de saber ser” (p. 38). 
Fonte: Tardif (2002) 

 

Tardif (2002) argumenta que há diversos saberes e que esses se relacionam no 

oficio de ser professor. Para o autor, 

 

os saberes são elementos da prática docente. Essa dimensão da profissão 

docente lhe confere o status de prática erudita que se articula, 

simultaneamente, com diferente saberes: os saberes sociais, 

transformados em saberes escolares através dos saberes disciplinares e 

dos saberes curriculares, os sabres oriundos das ciências da educação, os 

saberes pedagógicos e os saberes experienciais. Em suma, o professor 

ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu 

programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da 

educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua 

experiência cotidiana com os alunos (TARDIF, p.39, 2002, grifo do 

autor). 

 

 

Para Tardif (2002), o professor deve realizar múltiplas articulações entre a 

prática e os saberes docentes, ou seja, ele deve ter a capacidade de dominar, integrar e 

mobilizar esses saberes enquanto condições para exercer a prática profissional. Nesse 

aspecto, o autor corrobora com Shulman no sentido de que deve haver um diálogo, uma 

articulação entre os conhecimentos (termo utilizado por Shulman) e saberes profissionais à 

prática docente. 

Vemos similaridades entre as classificações de conhecimentos docentes 

propostas por Shulman e por Tardif (2002). Os saberes profissionais de Tardif (2002) 

seriam o conhecimento pedagógico de Shulman, os conhecimentos referentes à educação; 

saberes disciplinares seriam o mesmo que conhecimento de conteúdo ou de matéria; e 

saberes de currículo o mesmo que conhecimento de contexto. A divergência apresentada 
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pelos autores é no saber da experiência de Tardif e no conhecimento pedagógico de 

conteúdo de Shulman. Em um primeiro momento, podemos identificar similaridades entre 

esses dois conceitos, visto que, para Shulman, o conhecimento pedagógico de conteúdo 

seria o momento da prática, em que o professor realiza a articulação e o diálogo entre o 

conhecimento de conteúdo e o conhecimento pedagógico. Tardif (2002) não menciona 

essa articulação, ou faz uma denominação da junção de tais saberes, mas deixa claro, 

como já dito anteriormente, que o professor deve integrar tais saberes ao exercer sua 

prática docente. O que diverge é que Tardif (2002) acaba por enfatizar demasiadamente a 

prática e a experiência como elemento principal e legitimador dos saberes docentes e do 

oficio de ser professor. Para o autor, essa posição se justifica principalmente pela relação 

de exterioridade que os professores mantêm com os demais saberes, pois estes não 

controlam a produção desses saberes e nem a sua circulação.  

 

De fato, os saberes docentes da formação profissional, os saberes 

disciplinares e os saberes curriculares dos professores parecem sempre 

ser mais ou menos de segunda mão. Eles se incorporam efetivamente à 

prática docente, sem serem, porém, produzidos ou legitimados por ela. A 

relação que os professores mantêm com os saberes é a de 

“transmissores”, de “portadores” ou de “objetos” de saber, mas não de 

produtores de um saber ou de saberes que poderiam impor como 

instância de legitimação social de sua função e como espaço de verdade 

de sua prática (TARDIF, p.40, 2002). 

 

 

Ao afirmar que existe uma relação de exterioridade mantida pelos professores 

em relação aos saberes curriculares, disciplinares e da formação pedagógica, o autor acaba 

por valorizar a prática e a experiência como o meio de legitimação dos saberes docentes e, 

dessa forma, faz com que os professores valorizem ainda mais os saberes da experiência, 

principalmente pelo fato de que, na visão do autor, é sobre estes que os professores 

mantêm o controle, tanto no que diz respeito à sua produção quanto à sua legitimação. 

Para ele, é no exercício cotidiano do oficio de sua profissão que os professores se deparam 

com situações reais para as quais são necessárias habilidades, capacidades de interpretação 

e improvisação para decidir qual a melhor estratégia diante do evento apresentado, o que 

acaba por gerar alternativas prévias para a solução de episódios semelhantes, no sentido de 

desenvolver um habitus específico a sua profissão. 

Acreditamos ser necessário considerar o contexto em que a obra de Tardif foi 

escrita, e na perspectiva de qual sujeito. Ao lermos sua obra, percebemos que ele fala da 



84 

 

visão do professor da escola, enquanto Shulman trata do professor numa visão mais 

abrangente, que incorpora também o professor formador. Para Tardif (2002), os saberes 

(do professor da escola) são impostos de cima para baixo, ou seja, são provenientes do 

Estado e das universidades que formam professores, de forma que o professor (da escola) 

não tem autonomia na seleção e construção de tais saberes.  

Outro fator importante que deve ser ressaltado, é que Tardif (2002) fala de 

uma realidade anglo-saxônica e não do Brasil, no qual entendemos que nos dias atuais já 

ocorreram avanços significativos no que tange à seleção e construção de tais saberes e 

conhecimentos relativos ao oficio de ser professor, a exemplo da relativa flexibilização no 

que se refere à seleção dos conteúdos a serem ministrados tanto na escola como na 

universidade e na formação de professores. 

Acreditamos que o grande diferencial da obra de Tardif (2002) refere-se aos 

conhecimentos experienciais, que são conhecimentos importantes ao oficio de ser 

professor. No entanto, discordamos quando o autor diz que tal saber não provém das 

instituições de formação de professores. Para o autor, o professor mobiliza saberes que ele 

adquire desde a alfabetização até o momento de sua prática profissional e, se pensarmos 

dessa forma, o professor, ao realizar sua atividade de docência, não deixa de mobilizar os 

saberes adquiridos em sua formação inicial para exercer os seus saberes da experiência. 

Acreditamos que, de forma direta ou indireta, o professor mobiliza, ou tenta mobilizar, a 

sua base de conhecimentos, ou seja, todos os conhecimentos e saberes docentes que ele 

possui e, no caso de haver alguma deficiência em algum desses saberes, é porque o 

professor não teve uma boa formação. Tardif (2001) nos leva a pensar que os saberes 

disciplinares e de currículo não são construídos pelo professor, mas somente adquiridos 

pelos professores, o que é um pensamento contrário às ideias de Shulman, que vê o 

professor enquanto construtor de sua base de conhecimentos necessários ao oficio de sua 

docência.   

Nesse sentido, acreditamos que a teoria de Tardif (2002) traz inúmeras 

contribuições para o tema saberes docentes, porém entendemos que a teoria de Shulman, 

que engloba o professor formador, objeto desta pesquisa, o vê como construtor de 

conhecimentos, e se enquadra melhor para desenvolvermos este trabalho, uma vez que não 

desconsideramos a importância da prática e de elementos exteriores como, por exemplo, o 

momento da formação inicial na profissão docente, mas não a valorizamos 

demasiadamente, como Tardif (2002). 
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Corroborando com Tardif, temos também Clermont Gauthier e sua obra Por 

uma teoria da pedagogia: pesquisas contemporâneas sobre o saber docente, na qual o 

autor reafirma a forma plural de entender os saberes docentes e a relação existente entre 

eles, (que, assim como a junção desses saberes, é defendido por Shulman), destacada nos 

estudos de Tardif. Para os dois autore, existe uma pluridimensionalidade do saber 

profissional dos professores. Tardif e Gauthier (1996, p. 11) acreditam que “o saber 

docente é um saber composto de vários saberes oriundos de fontes diferentes e produzidos 

em contextos institucionais e profissionais variados”. De um “ofício sem saberes” ou 

“saberes sem ofício” em direção a um “ofício feito de saberes”: esse é o posicionamento 

de Gauthier et al (2006) quando argumenta sobre a pluralidade dos saberes docentes. 

 Assim, Gauthier (2006) apresenta uma classificação para os saberes docentes 

muito semelhante àquela apresentada por Tardif (2002), como mostra o Quadro 5. 

Entretanto, Gauthier soma a essa classificação outros elementos importantes para a defesa 

de sua tese central, que é a existência de um saber específico à classe profissional dos 

professores, um saber da ação pedagógica, resultante da relação de complementação 

estabelecida entre os outros saberes do professor, que o influenciam em suas ações em sala 

de aula. Para o autor, esse conjunto de saberes é um “reservatório” que o professor 

abastece para dar conta das exigências de sala de aula, já que “é muito mais pertinente 

conceber o ensino como a mobilização de vários saberes que formam uma espécie de 

reservatório no qual o professor se abastece para responder a exigências específicas de sua 

situação concreta de ensino” (p. 28). 

Quadro 5 – Reservatório de saberes de Gauthier 

Reservatório de saberes 

 

SABER DISCIPLINAR 

São os saberes produzidos pelos pesquisadores e 

cientistas nas diversas disciplinas científicas como 

exemplo a Geografia 

SABER CURRICULAR 

Refere-se à natureza do saber curricular dos professores 

em seu contexto de ensino, tendo em vista que os 

programas escolares não são produzidos pelos 

professores, mas por outros agentes.  

SABER DAS CIÊNCIAS 

DA EDUCAÇÃO 

É o conjunto de saberes específicos da profissão 

professor; não está relacionado diretamente à ação 

pedagógica, mas permeia a maneira de o professor 

existir profissionalmente. 

SABER DA TRADIÇÃO 

PEDAGÓGICA 

Guia o comportamento, a postura do professor. Envolve 

as representações da escola, do imaginário escolar do 

professor. 
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SABER EXPERIENCIAL 

O professor aprende por suas próprias experiências, e 

isto o leva a viver um momento especial e diferente de 

tudo o que vem sendo estudo em cada conjunto de 

saberes, porém é limitado pelo fato de que é feito por 

pressupostos e de argumentos que não são publicamente 

conhecidos. 

SABER DA AÇÃO 

PEDAGÓGICA 

O saber experiencial dos professores após tornarem se 

públicos passa a ser saber da ação pedagógica. Esses 

saberes são os menos desenvolvidos do reservatório de 

saberes do professor e, ao mesmo tempo, constituem-se 

como o mais necessário à profissionalização do ensino e 

para a constituição dos fundamentos da identidade do 

professor. 

Fonte: Gauthier (2006) 

 

Assim, no que diz respeito ao saber da experiência, os dois autores 

compreendem “que a experiência provoca, assim, um efeito de retorno crítico (feedback) 

aos saberes adquiridos antes ou fora da prática profissional. Ela filtra e seleciona os outros 

saberes; e, por isso mesmo, ela permite ao professor retomar seus saberes, julgá-los e 

avaliá-los” (TARDIF apud GAUTHIER, 1998, p. 35). Nesse sentido, a experiência prática 

oferece critérios para a recontextualização dos saberes docentes, de acordo com as 

especificidades do contexto escolar, e também valores éticos (do professor), que acabam 

por oferecer princípios para orientar sua ação.  

Pimenta (1998), em consonância com Tardif (2002) e Gauthier (2006), propõe 

três tipos de saberes articulados entre si: o saber da matéria, que é o conhecimento do 

professor sobre uma dada disciplina, como a Geografia; o saber pedagógico, que são os 

conhecimentos resultantes da reflexão confrontada entre os saberes da Educação e da 

Didática; o saber da experiência, que é constituído das experiências vividas por professor e 

pelo aluno, incluindo suas representações sobre escola e ensino. 

Nesse sentido, Chevallard (1991) discute a relação entre o saber científico e o 

saber ensinado, e introduz o conceito de transposição didática. A transposição didática 

leva a uma reorganização do saber visando sua compreensão pelo aluno, no sentido de 

transformar um objeto de saber a ser ensinado em um objeto de ensino, que envolve a 

dimensão epistemológica do ensino. Assim, entendemos a transposição didática de Yves 

Chevallard como uma forma de dar identidade às Didáticas Espeíficas, assim, como o 

conhecimento pedagógico de conteúdo de Shulman. Sobre a transposição didática, 

Chevallard afirma que este é: 
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Um conteúdo de saber que tenha sido definido como saber a ensinar 

sofre, a partir de então, um conjunto de transformações adaptativas que 

irão torna-lo apto a ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O 

“trabalho” que faz de um objeto de saber a ensinar, um objeto de ensino, 

é chamado de transposição didática (CHEVALLARD, 1991, p.39) 

 

 

O termo transposição didática foi empregado inicialmente pelo francês 

Michel Verret, em sua tese de doutorado intitulada Le temps des études, publicada em 

1975. Varret se propõe a fazer um estudo sociológico da distribuição do tempo das 

atitudes escolares no sentido de entender a funções sociais dos estudantes. Nesse estudo, 

ele identificou que havia o tempo do conhecimento, regulado pelo próprio objeto de 

estudo, mas que havia também o tempo da didática, que seria o tempo em que ocorriam as 

condições de “transmissão” desse conhecimento, ou seja, a prática didática se desdobraria 

em duas: a prática do saber e a prática para sua transmissão. Nesse sentido, Verret 

compreende a didática como “[...] a transmissão de um saber adquirido. Transmissão dos 

que sabem para os que ainda não sabem. Daqueles que aprenderam para aqueles que 

aprendem” (VERRET, 1975, p.139). 

Verret (1975) utiliza o termo transmissão, enquanto Chevallard se baseia nos 

pressupostos da transposição didática, mas recusa essa terminologia de “transmissão” de 

saberes ao entender que: 

 

Falar de um saber e de sua transmissão, com efeito, é reconduzir a imagem da 

caixa preta, aquela da sala de aula onde se supõe a transmissão de um suposto 

saber, onde não iremos olha e, se formos, veremos primeiro o professor, depois 

os alunos, e quase nunca o saber, sempre invisível, como a filosofia medieval, 

segundo Alain de Libera. De fato, carecemos cruelmente de conhecimento sobre 

a vida intima dos saberes nas salas de aula: a metáfora da substancialidade que 

comporta a pretensa transmissão do saber explica, em grande parte, esse 

conhecimento. (CHEVALLARD, 1997, p.4) 

 

 

Ressalta-se que os estudos dos processos de adaptação do conhecimento 

segundo Leite (2007) não se limitam aos estudos de Verret ou Chevallard, já que outros 

estudiosos como Berstein e Perrenoud são (foram) estudiosos do assunto. 

No Brasil, Lopes (1997) defende o uso da terminologia mediação didática, 

termo utilizado em nosso trabalho, em substituição a transposição didática. A autora 

argumenta que a terminologia transposição didática remete à reprodução e a transmissão, 
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a um “movimento de transportar de um lugar a outro, sem alterações” (p. 208), ou seja, 

sem construção de conhecimento. Lopes (1997) prefere o termo mediação didática em um 

sentido dialético, em que ocorrem situações de mediações contraditórias entre a realidade 

e relações complexas, não imediatistas, configurando-se em “um profundo sentido de 

dialogia” (p. 209), em contrapartida ao “sentido genérico, ação de relacionar duas ou mais 

coisas, de servir de intermediário ou ponte [...]” (p. 208).  

Leite (2007) não discorda de Lopes (1997, 1999), mas ressalta que Chevallard 

esclarece acerca da palavra “transposição” e de que esta não traz vestígios da teoria de 

Verret no sentido de transmissão de saberes, mas refere-se ao sentido musical do termo, 

que é a passagem de formas melódicas de um tom para o outro, ou seja, um processo de 

“transformação adaptativa” no sentido musical, utilizado na ideia de transformação e 

adaptação do conhecimento. Para Leite (2007), Lopes propõe uma terminologia alternativa 

que, apesar de pertinente, não se estabelece de fato em uma teoria diferenciada. 

Em sua teoria, Chavellard (1991) argumenta que os saberes escolares sempre 

ficaram em segundo plano, equívoco que ele busca corrigir com a transposição didática. O 

enfoque psicológico sempre dominou as discussões sobre o ensino, que focavam sempre 

na relação professor – aluno e o saber escolar não era problematizado. Em sua teoria da 

transposição didática, ele destaca um sistema didático (vide Figura 6) que mostra a 

complexidade das relações estabelecidas entre não só professor e aluno, mas também com 

o saber. Ele propõe uma abordagem epistemológica do saber, ou seja, compreender como 

esse saber é construído e adquirido. 
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Figura 6 – Sistema didático 

 

                                                                     Saber 

 

 

 

 

 

 

                   Professor    Aluno 

             (aquele que ensina)     (aquele que aprende) 

 

Fonte: Chevallard (1991) 

 

Para Chevallard (1991), a transposição didática é feita por uma instituição 

“invisível’, uma “esfera pensante” que ele chama de Noosfera. Nessa instituição existem 

pesquisadores, técnicos, professores, especialistas e todos aqueles ligados a outras 

instituições como universidades e Ministérios de Educação. São estes os responsáveis por 

definir que saberes devem ser ensinados e com que roupagem eles devem chegar à sala de 

aula. No Brasil, o resultado do trabalho da Noosfera aparece nos Referenciais Curriculares 

(MEC, 1997, 2006), nos documentos que trazem as diretrizes curriculares e orientam o 

ensino de uma determinada disciplina científica. 

Na ilustração abaixo, podemos ver a trajetória do saber, do momento em que o 

mesmo é produzido (saber científico), o momento em que chega à porta da escola (saber a 

ser ensinado), e o último; o saber ensinado (dentro da sala de aula). A última etapa é o que 

Chevallard (1991) chama de trabalho interno de transposição, que tem no professor o 

responsável pelo momento de transformação do conteúdo. 
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Figura 7 – Trajetória do saber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Chevallard (1991) 

 

Conforme a Figura 7, o autor designa de “saber sábio” o conhecimento que é 

produzido e sistematizado pelos cientistas na comunidade acadêmica, de “saber a ensinar” 

o conhecimento que chega através dos livros e materiais didáticos – como proposto a ser 

orientador do processo de ensino/aprendizagem – e de “saber ensinado” aquele que se 

efetiva na sala de aula, que o educando apreende de fato. Assim, Chevallard verifica que, 

em suas existências, esses dois regimes do saber (o funcionamento acadêmico do saber e o 

funcionamento didático do saber) são distintos e, ainda que sejam inter-relacionados, eles 

não se sobrepõem. 

Nesse sentido, acreditamos que os professores possuem saberes, crenças e 

teorias que podem ser importantes para o aperfeiçoamento do ensino e para o seu 

desenvolvimento enquanto profissionais da educação. É na formação docente, este 

SABER CIENTÍFICO 

SABER A SER ENSINADO (Savoir à Ensigner) 

Orientações Curriculares; Referenciais; Parâmetros 

SABER ESCOLAR (Savoir écolair)  

 

Livro Didático(Texto do Saber –  

Chevallard, 1991) 

 

TTD 
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processo contínuo, que se produz a profissão e, ao refletir sobre sua prática, o professor 

desenvolve sua profissionalidade. 

3.2 A construção do conhecimento pedagógico do conteúdo geográfico nas práticas 

de formação do professor 

 

Esta subseção tem como objetivo analisar a mediação didática como elemento 

importante do professor formador para a formação do professor de Geografia, no intuito 

de proporcionar o diálogo entre os conhecimentos específicos e os conhecimentos 

pedagógicos na construção de um raciocínio pedagógico de conteúdo ou, no caso da 

Geografia, um raciocínio pedagógico de conteúdo geográfico, para que o professor 

desenvolva um trabalho pedagógico geográfico. 

Para D’ávila (2008), o conceito de mediação significa intercessão ou 

intermédio e refere-se às ações recíprocas que interagem entre duas partes de um todo, e 

significa o que está entre as duas partes e estabelece uma relação entre elas. Para a mesma 

autora, a mediação didática refere-se às intervenções docentes que contemplam as 

dimensões filosófica, social, política, ética, científica, técnica e estética. Esse processo 

coloca o professor como mediador e pode ser compreendido como a relação que o 

professor estabelece entre os estudantes e os objetos de conhecimento a serem por eles 

apreendidos, sendo que o professor é aquele que conecta o aluno aprendiz ao objeto de 

conhecimento.  

Com intuito de compreender como se dá a construção desses conhecimentos 

por parte do professor formador, foram realizadas observações de aulas de quatro 

disciplinas, sendo duas da UFG/Goiânia e duas da UEG/Anápolis. As disciplinas 

observadas na UFG foram Geografia da Indústria e Didática de Geografia II , enquanto na 

UEG foram Geografia Urbana e Didática e Prática Docente em Geografia I. O critério 

para seleção de tais disciplinas foi a de serem uma de conteúdo específico e outra de 

conteúdo pedagógico efetivadas no período das observações. Assim, em uma primeira 

parte faremos a análise do plano de curso das disciplinas observadas para depois 

analisarmos as observações. 

Esta subseção também tem por finalidade fazer uma análise dos planos de 

curso das disciplinas observadas, assim como a finalidade de cada uma na formação do 

professor de Geografia. Acreditamos ser possível, por meio da análise desses planos, 

identificar elementos que contribuam com a nossa discussão, no sentido de notar se há 
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uma relação entre conhecimentos específicos da Geografia com os conhecimentos 

pedagógicos, bem como se esse professor formador possui bases em paradigmas 

tradicionais ou inovadores. 

As observações tiveram por finalidade diagnosticar os conhecimentos 

docentes da prática profissional, além de identificar se há um diálogo por meio da 

mediação didática dos conhecimentos docentes necessários a docência. Aspectos como a 

forma em que a aula era desenvolvida, metodologias de ensino, os conhecimentos 

docentes mobilizados durante a aula e se havia um diálogo entres os mesmos foram os 

aspectos observados nas aulas. As aulas foram observadas por meio de um roteiro prévio 

de análise que contempla os aspectos acima já mencionados. 

As análises das observações foram feitas de forma individual e, 

posteriormente, realizamos um apanhado geral dos quatro professores observados. 

Tomamos como elemento principal a ser observado a forma como o professor formador 

constrói o seu conhecimento pedagógico de conteúdo geográfico por vias de um raciocínio 

pedagógico. Para tanto, consideraremos importante analisar se o professor formador 

possui bases em paradigmas tradicionais ou inovadores e se ele de fato medeia o processo 

de construção do conhecimento do futuro professor de Geografia por ele formado com 

vistas a confirmar a nossa tese de que ele é o principal mediador desse processo. Como 

veremos em um quadro mais à frente, foram observados os seguintes aspectos nas aulas 

dos professores formadores: a) aspectos do desenvolvimento da aula; b) metodologias de 

ensino utilizadas; c) conhecimentos docentes mobilizados durante a aula; e d) diálogo com 

os outros campos da Geografia. 

Assim, nominamos os professores em Professor 1, Professor 2, Professor 3 e 

Professor 4. Abaixo, segue a disciplina que cada professor ministrou. 

 

Quadro 6 – Nominações dos professores participantes da pesquisa 

Professor Disciplina 

Professor 1 Didática da Geografia II 

Professor 2 Geografia da Indústria 

Professor 3 Didática e Prática Docente em Geografia I 

Professor 4 Geografia Urbana 
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3.2.1 Professor 1 

 

A primeira disciplina a ser analisada é a de Didática da Geografia II. Com base 

no plano de curso da disciplina, esta tem por objetivo conhecer as concepções teórico-

metodológicas da Geografia Escolar, com foco na relação método-conteúdo de ensino, e 

busca analisar momentos da prática docente e materiais didáticos com base nessas 

concepções.  

Na primeira aula observada, o professor iniciou questionando os alunos sobre 

a relação entre epistemologia (origem e evolução do conhecimento) e didática. Em 

seguida, ele perguntou em específico a um aluno, que lhe respondeu que não sabia 

estabelecer essa relação, que sabia o que era epistemologia, mas não sabia explicar. O 

professor buscou estabelecer com os alunos a relação entre as matrizes do conhecimento 

(positivismo, empirismo, dialético) e a construção de seus conhecimentos.  

Em uma primeira análise, já temos a utilização de perguntas no início da aula, 

o que demonstra que o professor deseja realizar uma aula com a participação e 

envolvimento dos alunos. O envolvimento é fundamental para o aprendizado, pois o 

processo de aprendizagem não se dá de forma isolada em que somente o aluno aprende. 

Nesse sentido, o professor também aprende em cada aula, aperfeiçoa-se e aumenta sua 

profissionalidade. Este já é um primeiro aspecto em que podemos afirmar que ele se 

enquadra em paradigmas educacionais inovadores, e já superou uma Geografia tida como 

tradicional, pois o aluno é sujeito ativo e questionador desse processo de aprendizado em 

construção de seu próprio conhecimento. 

O diálogo e a pergunta se constituem como elementos importantes a serem 

analisados na prática de um professor formador, pois remetem de forma direta à 

articulação dos conhecimentos do professor formador. Essa dinâmica possibilita um 

ensino mais interessante com vistas à construção do conhecimento a partir de 

aprendizagens significativas. “[...] o que o professor deveria ensinar – porque ele próprio 

deveria sabê-lo – seria, antes de tudo, ensinar a perguntar. Porque o início do 

conhecimento, repito, é perguntar.” (FREIRE; FAUNDEZ, 1985, p. 46).  

O professor que pergunta aos seus alunos e que os instiga a perguntar também, 

se enquadra em uma mediação didática em que ele, professor formador, não considera a 

didática somente como algo instrumental, ou o ato de perguntar somente como uma 

metodologia ou estratégia de ensino; ele vai além dessa visão de didática, mesmo que 



94 

 

muitas vezes de forma involuntária. O professor, ao perguntar em sala de aula: a) 

identifica os conhecimentos iniciais e prévios de seus alunos; b) promove a motivação e a 

curiosidade; c) promove a interação e o diálogo entre professor e alunos; e d) a pergunta 

como promotora da pesquisa na sala de aula. Estas são características de um professor 

inovador, que considera a mediação didática como elemento importante na construção de 

seus conhecimentos e do futuro professor que ele está formado. Assim, o professor 

formador é 

 

Aquele que faz a mediação contribui para que o sujeito da aprendizagem 

estabeleça relações sobre a realidade que o cerca e, por meio da 

linguagem, tome consciência dos seus modos de aprender, compartilhe 

experiências de vida relacionadas ao conhecimento e construa 

generalizações. (RAMOS, 2008 p. 19) 

 

Esta é uma disciplina que trabalha de forma direta com a articulação dos 

conhecimentos específicos da Geografia com os conhecimentos pedagógicos, com uma 

didática da Geografia, como podemos ver nos objetivos específicos da disciplina, de 

acordo com o plano de curso da mesma. 

 

1. Conhecer e analisar concepções e métodos de ensino de Geografia na prática 

docente;  

2. Identificar e analisar os conteúdos geográficos pertinentes ao ensino de Geografia 

na Educação Básica; 

3. Compreender a importância da perspectiva espacial no trabalho escolar de 

Geografia, a partir dos métodos e conteúdos; 

4. Reconhecer e analisar o livro didático como um recurso pertinente ao ensino de 

Geografia, atrelado aos sistemas de avaliação vigentes; 

5. Conhecer e compreender diferentes processos de avaliação e desenvolver práticas 

para analisar sua contribuição para o ensino de Geografia. 

 

Com base nos objetivos, esta é considerada, ao nosso modo de ver, uma 

disciplina inovadora, pois procurar relacionar a Geografia e como esta pode ser ensinada. 

Nessa disciplina, o professor formador tem em mente o perfil do profissional que ele quer 

formar, ou seja, um professor que ensine e que seus alunos aprendam Geografia e 

aprendam a ensiná-la. Esse é um aspecto importante, pois não é todo professor formador 
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de professores que forma pensado na formação de um docente, muitos “formam” os 

alunos somente na sua disciplina, ou como se estivessem formando um bacharel em 

Geografia, e é nesse sentido que muitos professores formadores não dialogam com a 

demais disciplinas do curso, sejam elas de conteúdo da Geografia ou referentes à 

Educação. 

Esta disciplina é inovadora se a compararmos com o modelo 3+1, por 

exemplo, em que não se tinha uma disciplina articulada com a Geografia, uma disciplina 

de didática em Geografia, visto que até pouco tempo atrás estas disciplinas eram 

ministradas por profissionais da Pedagogia. Este é um avanço considerável para o ensino 

em Geografia, em que hoje já temos disciplinas com foco em uma didática específica para 

o ensino desta ciência e até mesmo disciplinas didáticas com foco nos aspectos físico e 

naturais da Geografia como notou-se no PPC da UFG/Goiânia, na qual esta foi uma 

disciplina em que este pesquisador realizou o estágio. Sabemos que esta não é a discussão 

em foco, mas acreditamos ser válido mencionar tal avanço.  

A princípio, percebe-se que o professor busca estabelecer a relação entre o 

conhecimento específico e o pedagógico. Durante esta observação, ficou evidente que o 

professor tem papel fundamental na mediação e na construção, por parte dos alunos, de 

seus conhecimentos necessários ao exercício da docência.  Em outra aula, o professor 

inicia ressaltando a importância de uma formação teórica sólida para os futuros 

professores, e que essa formação precisa ter sentido pra eles.  

 A relação entre conhecimentos específicos e pedagógicos foi reforçada pelo 

professor ao mostrar a importância de se estudar a epistemologia da Geografia e se fazer o 

diálogo com as disciplinas voltadas para a didática. Este é um aspecto que vem de 

encontro a um dos objetivos do curso visto no PPC, que é de proporcionar uma formação 

sólida e teórica em que não se deixa de lado os conhecimentos pedagógicos. Esse aspecto 

demonstra que o docente tem conhecimento do PPC e se propõe a formar futuros 

professores com o perfil estabelecido nesse documento. 

Os procedimentos metodológicos propostos pelo professor no plano de curso 

foram: 

 aulas expositivas dialogadas, incluindo leituras, discussão e interpretação 

de textos; 

  exibição e análise de filmes;  

 seminário;  
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 elaboração de plano de unidade;  

 avaliação de livro didático e;  

 relatório de memórias de aulas.  

 

Todos estes procedimentos foram utilizados pelo professor durante as 

observações. Nota-se que existem procedimentos específicos para o oficio de professor, 

como elaboração de plano de unidade e avaliação de livro didático, o que demonstra mais 

uma vez a preocupação do professor formador em formar um docente de Geografia 

preparado para a sala de aula e, ao ter essa preocupação, transparece a mobilização de seus 

conhecimentos, tanto da Geografia como dos conhecimentos pedagógicos. 

O professor utilizou um projetor para ministrar sua aula e trouxe questões 

atuais da Geografia, como a importância de se ter uma Geografia integradora, única, inter-

relacionada (Geografia Humana e Geografia Física). A questão do diálogo entre os 

conhecimentos específicos com os conhecimentos pedagógicos foi muito discutida e 

norteou tanto a primeira como a segunda aula observada. 

Em outra aula, que foi ministrada por uma professora que cursa pós-doutorado 

nessa instituição de ensino superior, o tema foi sobre currículo, políticas públicas e ensino 

de Geografia. Os alunos foram questionados sobre o que é currículo e ligaram isso aos 

conteúdos a serem estudados. Os alunos também relacionaram o currículo com os aspectos 

regionais nos quais o curso esta inserido. Também foi dito que o currículo está ligado às 

mudanças que ocorrem na universidade. Uma aluna argumentou que algumas disciplinas e 

conteúdos do currículo não servem para nada, somente para “azucrinar” o aluno e a vida 

do professor. Para muitos alunos, alguns conteúdos são sem importância ou significado, 

como muitos conteúdos de Geografia Física.  

Os alunos foram questionados sobre a importância, por exemplo, da disciplina 

de Hidrologia, e nenhum deles relacionou esses conteúdos com sua prática pedagógica. 

Uma aluna destacou que os professores não ensinam suas disciplinas com foco na 

docência, que muitas disciplinas são ministradas de forma isolada de algum conteúdo 

didático. Outro aluno ressaltou a diferença entre a Geografia acadêmica e a ensinada na 

escola. Seguindo a mesma discussão, outra aluna salientou q ela tem que “reconstruir” o 

conhecimento que ela aprendeu para poder ensinar. Outro tema abordado é o de que a 

escola tem um currículo voltado para o mercado, o que dificulta um ensino crítico. Uma 

questão levantada foi sobre o livro do didático e o seu uso em sala de aula. O livro 
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didático pode ser considerado aliado ou vilão. A maioria dos alunos tem o livro didático 

como facilitador do processo de ensino-aprendizagem.  

Algumas aulas eram iniciadas por meio de uma memória de um aluno. As 

memórias são feitas com intuito de estabelecer uma conexão como a forma como os 

professores lecionavam antigamente, buscando compreender em qual método aquele 

professor se enquadrava. A aula foi sobre Geografia Escolar e metodologias de ensino. A 

discussão centrou-se na forma como se efetiva um processo de ensino aprendizagem e que 

são vários os fatores para que ocorra de fato uma aprendizagem.  

Em outra aula, foi utilizada a estratégia de ensino de memórias em sala de 

aula. Uma aluna relatou que tinha uma professora de Sociologia que possuía uma 

metodologia de ensino tradicional. Outra aluna fez uma memória sobre a aula de um 

professor que não era formado em Geografia, que na visão dela não possuía didática e não 

sabia ensinar os principais conceitos da Geografia. Vários alunos falaram das experiências 

que tiveram, trazendo uma análise da prática docente de seus professores anteriores. Essa 

estratégia de ensino permite ao professor formador elencar aspectos positivos e negativos 

que os alunos relataram sobre seus professores anteriores, o lhe faz pensar, refletir e 

raciocinar sobre a sua prática docente com base nos conhecimentos que ele possui. Ao 

propor tal atividade, o professor instiga o aluno – futuro professor a pensar, refletir e 

raciocinar também, no sentido de se perguntar quais dos aspectos relatados na memória ele 

quer possuir e quais ele quer refutar. Se ele não quer ser um professor de Geografia de 

metodologias tradicionais, ele deve então construir e mobilizar conhecimentos, de 

conteúdo e pedagógicos, com bases em paradigmas inovadores e de uma Geografia 

significativa para ele.  

Nesse propósito, o professor questionou aos alunos se eles tinham mais fatos 

que considerassem importantes nas aulas de algum outro professor do curso. Um fato 

contado por uma aluna foi o de que, durante um trabalho de campo de Pedologia, o 

professor pediu que eles pegassem algo da Pedologia e mostrasse como isso poderia ser 

ensinado em sala de aula, mas ressaltou que esse tipo de aula não era comum no curso. 

Também citaram a disciplina de Educação Ambiental. A discussão veio à tona devido ao 

fato de estarem discutindo os PCNs e os temas transversais na disciplina. Mais uma vez, 

percebe-se que o diálogo entre as disciplinas é proporcionado na maioria das vezes pelo 

professor formador, e que cabe a ele o “pontapé inicial” na articulação de conteúdos.  
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Um aluno discutiu se todos os alunos aprendiam da mesma forma, e motivo 

pelo qual alguns aprendiam enquanto outros não. Uma aluna percebeu que existem 

diferenças individuais que interferem no aprendizado de cada aluno. Uma questão atual 

surgiu na aula: as eleições foram discutidas em sala de aula. Uma aluna questionou porque 

no curso de Geografia se tinha uma formação política diferenciada de cursos como o de 

Direito. A professora argumentou que tinha que ser vista a clientela de cada curso, que a 

muitos cursos não se permite ser muito políticos. 

Em outra aula, o professor iniciou expondo algumas fotos de uma viagem que 

havia feito para Moçambique. Os alunos se mostraram interessados em conhecer um 

pouco mais sobre o país e fizeram várias perguntas. As perguntas mais frequentes eram 

sobre a educação e a economia do país. Perguntas de quanto era o salário, se a água do 

país dava cólera e quanto ganhava um professor em Moçambique foram algumas das 

perguntas feitas pelos alunos.  O docente disse que, em Moçambique, os professores 

ganham muito mal se comparado com o salário do Brasil, que Moçambique era um país 

pobre que ainda tinha muito a ser desenvolvido. Cabe ressaltar que o professor expôs 

inicialmente que esta não foi uma viagem de lazer, mas sim pelo fato de se ter uma 

parceria com a Universidade de Moçambique no desenvolvimento de pesquisas ligadas à 

educação geográfica.  

Esta foi uma aula de dinâmica diferenciada, uma conversa do professor 

formador sobre aspectos interessantes percebidos durante a viagem. Nessa aula, os alunos 

se sentiram à vontade e, como já foi dito, fizeram muitas perguntas à professora 

formadora, o que nos faz refletir que o aluno, por meio de sua participação ativa na aula, 

como exemplo perguntas ao professor, acaba por também influenciar na qualidade e no 

aperfeiçoamento do professor formador. É um movimento de construção de 

conhecimentos que vai e vem entre professor e aluno e aluno professor em que podemos 

afirmar que a profissão de professor nunca acaba; está em constante formação e 

transformação. 

 O professor trouxe algumas concepções da Geografia e seu ensino (Geografia 

Tradicional) para serem discutidas na aula. Alguns alunos se mostraram interessados na 

aula, ao fazerem questionamentos de que alguns professores, inclusive do curso, ainda 

possuem uma prática tradicional, mas boa parte dos alunos se mostraram desinteressados e 

realizando outras atividades (mexendo no celular, conversando em aplicativos de celulares 

e também conversas presenciais). Percebeu-se que os alunos que sentam mais à frente se 
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mostraram mais interessados, enquanto os sentados mais ao fundo não mostraram 

interesse. Este, acredito, é um desafio aos professores e formadores de professores: o de 

pensar, refletir e raciocinar no sentido de propor e ensinar uma Geografia interessante e 

significativa para o aluno, que traga a sua realidade para que ele tenha interesse na aula. 

Em uma das últimas aulas, o professor formador salientou que os alunos, 

futuros professores, acreditam que, ao ter somente o conhecimento de conteúdo eles estão 

preparados para o exercício da docência, que o docente havia tentando mudar essa visão 

ao longo da disciplina e mostrou que, somente com esse conhecimento, não se tem um 

bom professor. Ao fazer essa afirmação, de que eles acreditam que somente com 

conhecimentos teóricos, de conteúdo, eles acreditam estar prontos para ministrar aulas, 

nenhum aluno se mostrou contrário a essa afirmação, consentindo com a afirmação do 

professor, o que é algo preocupante, pois em tal afirmação são descartados os 

conhecimentos pedagógicos. Acredita-se que muitos dos alunos não entenderam o peso de 

tal afirmação, ou ainda não sabem, mesmo quase formados, da importância dos 

conhecimentos pedagógicos. Nesse sentido, Moraes (2013) afirma que: 

 

[...] além de compreender a maneira como o professor organiza e 

encaminha a aula, é necessário considera que, sem os conhecimentos 

alicerçados na sua área de formação, em que os conhecimentos e as 

didáticas específicas estejam dialeticamente integrados, os saberes da 

ação perdem seu fundamento (2013, p. 17). 

 

O tempo todo, o professor estabeleceu a relação entre o que se aprende na 

universidade e como isso é posto na escola. Ele destacou que ainda hoje, em alguns livros 

didáticos, não se faz possível a produção do conhecimento, mas somente uma reprodução. 

Um aluno se mostrou interessado, ao questionar como é possível se fazer uma mudança na 

forma de dar aula na escola partindo de princípios dialéticos.  

Uma questão importante de se destacar é o fato de que, para alguns alunos, 

faltam apenas algumas disciplinas para concluírem o curso, visto que muitos já cursaram 

diferentes disciplinas e até o estágio supervisionado mas, mesmo assim, ainda consentem 

com afirmações do tipo “somente o conhecimento de conteúdo é necessário ao exercício 

da docência”. 

Uma questão posta nas aulas foi o encadeamento de ideias. O professor 

destacou a importância do diálogo entre ideias e consequentemente dos conhecimentos 

necessários ao oficio de ser professor. Foi questionado pelo professor aos alunos sobre 
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como poderia se dar esse diálogo, ao qual os alunos não souberam responder de forma 

correta, o que deixa claro que os alunos têm dificuldades em relacionar/articular ideias 

com os conhecimentos específicos e pedagógicos. Isto acaba por refletir em uma possível 

prática pedagógica desses futuros professores em que se priorize somente um determinado 

conhecimento, como, por exemplo, o de conteúdo, não havendo um encadeamento de 

ideias e práticas pedagógicas que possibilitem uma articulação do vários conhecimentos 

docentes necessários ao processo de ensino-aprendizagem. 

Em síntese, as aulas do professor 1 demonstram e tratam da questão e da 

importância da construção dos conhecimentos docentes ao logo do curso, sejam eles 

específicos ou pedagógicos, necessários aos alunos, futuros professores de Geografia para 

exercerem com qualidade sua prática pedagógica. Esta disciplina e o professor formador 

tratam principalmente da maneira como esses conhecimentos são mobilizados, e 

consequetemente articulados/dialogados entre si pelo aluno – futuro professor –, no intuito 

de se formar melhor o professor de Geografia. Acreditamos que esta preocupação e a 

atitude do professor formador em construir e desenvolver um bom professor e profissional 

da Geografia com base na ideia de que ele professor formador deve promover o diálogos 

dos conhecimentos docentes desenvolvidos pelo aluno/professor que ele forma é o 

estopim para uma série de acontecimentos que consequentemente irão desenvolver sua 

profissionalidade enquanto professor formador. Tomemos por exemplo que, ao propor 

atividades metodológicas como memórias em suas aulas, este professor formador não só 

propõe uma atividade que visa que o aluno/professor aprenda aquele conteúdo e veja aqui 

um exemplo de como ensiná-lo, mas ao mesmo tempo em que ele media este processo ele 

aprende e desenvolve sua profissionalidade enquanto professor formador, o que confirma 

nossa tese. 

 

3.2.2 Professor 2 

 

A segunda disciplina a ser analisada é a de Geografia da Indústria, também na 

UFG/Goiânia.  Com base no plano de curso da disciplina, os objetivos são: Objetivo 

Geral: compreender relação entre a atividade industrial e o espaço geográfico; objetivos 

específicos: possibilitar entender: a indústria como elemento espacial e transformador do 

espaço; os fatores e teorias locacionais da atividade industrial; os sistemas fordista-

taylorista, toyotista e produção flexível; os impactos das novas tecnologias (comunicação, 
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transportes e produtivas) no comportamento espacial das industriais; a indústria no 

território brasileiro e no mundo. Em síntese esta disciplina visa compreender, por meio da 

atividade industrial, como o homem modifica, transforma e constrói o espaço geográfico.  

De acordo com o plano de curso, as metodologias utilizadas durante a 

disciplina foram: 

a) Aulas expositivas e dialógicas; 

b) Trabalhos em grupos; 

c) Discussões e debates de textos e temáticas pertinentes ao programa da disciplina; 

d) Apresentação e debate de vídeos; 

e) Atividades práticas: visita técnica a um estabelecimento industrial e trabalho de 

campo para observar a dinâmica espacial e organizacional das indústrias. 

 

A primeira aula observada nesta disciplina não era a primeira da turma. O 

professor iniciou falando sobre o assunto tratado na aula anterior. A aula tratou do 

problema da localização da indústria, que foi dividido em três etapas. Primeiro: 

determinação do custo mínimo de transporte; segundo: o impacto dos custos do trabalho; e 

terceiro: as forças de aglomerações. O professor apresentou inúmeras teorias da indústria 

referentes à sua localização, citando alguns autores que tratam do tema, e trouxe as 

questões que levam uma indústria a ser construída em uma determinada cidade. Esta foi 

uma aula expositiva com pouca participação dos alunos, uma aula de certa forma nos 

moldes tradicionais, em que o professor expõe ao aluno o conteúdo da disciplina.   

Mesmo tida como tradicional, esta uma visão do pesquisador, o professor 

formador não deixou de construir e mobilizar conhecimentos para expor sua aula. De fato, 

ele mobilizou mais conhecimentos de conteúdo, o que acreditamos que seja algo normal 

em uma disciplina específica de conteúdo geográfico, do que os conhecimentos 

pedagógicos que puderam ser percebidos por meio de suas atitudes em sala. Quando o 

professor formador inicia a aula e traz uma recapitulação, uma revisão da aula passada, ele 

já se utiliza de uma estratégia de ensino em que força o aluno a voltar no passado e buscar 

o que ele aprendeu da aula anterior. Assim, tanto professor formador quanto o aluno-

professor raciocinam e constroem conhecimentos, mesmo que, em um primeiro momento, 

um conhecimento somente de conteúdo por meio dessa estratégia de ensino. Uma 

percepção desta aula foi a de que os alunos veem a disciplina de Geografia da Indústria e 
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as disciplinas de conteúdos da Geografia com mais importância do que as disciplinas 

pedagógicas, pois as de conteúdo são “mesmo geográficas”, e as de didática não.  

Nessa mesma linha de raciocínio, durante a aula, uma aluna perguntou qual 

era minha pesquisa, e eu disse-lhe que era sobre formação do docente em Geografia. Ela 

questionou então o porquê de observar uma disciplina específica de Geografia e não 

somente disciplinas pedagógicas com foco na Geografia. Eu a expliquei sobre o que se 

tratava minha pesquisa, e que o intuito era mostrar que se deveria ter um 

diálogo/articulação entre as disciplinas de conteúdo e as pedagógicas (este ainda era um 

momento desenvolvimento do tema e a tese da pesquisa). Como resposta, ela demonstrou 

não gostar de disciplinas pedagógicas. Nesse sentido, talvez fosse interessante que o os 

professores formadores na área de disciplinas de conteúdo sempre reforçassem a 

importância do conteúdo como também da didática para se aplicá-lo.  

Em outra aula, o tema foi o porquê da localização industrial. Tratou-se de uma 

aula expositiva com projetor. Percebe-se que os alunos estão preocupados em copiar os 

textos expostos nos slides e não no entendimento do conteúdo e no que o professor tem 

explicado. Outro aspecto observado é que o professor formador desempenha um papel 

importante para que a turma participe das aulas, como exemplo do Professor 1, que 

sempre realizava perguntas aos seus alunos.  

O Professor 2 também realiza perguntas aos seus alunos, mas em menor 

frequência. Em geral, ele se preocupa mais em expor e explicar o conteúdo referente à 

disciplina. Tanto na primeira como na segunda aula, estas se deram por meio da 

exposição, e este já foi de imediato um aspecto notado por mim enquanto pesquisador. 

Um professor que ministra uma aula expositiva é tradicional e não possui didática? Eu, 

enquanto pesquisador e observador da aula, tenho condições de fazer tal afirmação? Em 

um primeiro momento, nessas duas aulas observadas, o pensamento era a de que esse 

professor formador “possuía menos didática” do que os outros três que estavam em 

observação. A partir desse momento, o esforço centrou-se em tentar identificar, nas 

atitudes desse professor formador, mesmo que de forma involuntária, se ele utilizava a 

mediação pedagógica na construção de seus conhecimentos e de seus alunos, e se ele 

mobilizava os conhecimentos didáticos que possuía em suas aulas.  

Percebeu-se que, ao utilizar o método da exposição, o professor formador não 

via o seu aluno como ser passivo, como objeto; era notável uma abertura do professor a 

possíveis questionamentos dos alunos, o que já demonstrava bases em paradigmas 
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educacionais inovadores, mesmo utilizando uma metodologia tida como tradicional – a 

exposição –, mas com o intuito de ministrar uma aula expositiva dialogada com a 

participação dos alunos, como demonstra o plano de curso de sua disciplina. 

Durante muitos anos, a aula expositiva foi o procedimento utilizado por 

professores ao ministrarem suas aulas, em que o professor falava e o aluno aprendia. Esse 

passou a ser um procedimento ultrapassado, que não deveria ser utilizado pelo professor. 

Libâneo (2004) denomina esse professor como estilo professor-transmissor de conteúdo, 

em que um tipo de aula é ministrado para todos os conteúdos e todas as situações em sala 

de aula, ou seja, o método de ensino é o mesmo para todas as matérias. Para o professor 

transmissor de conteúdo, o aluno deve memorizar o conteúdo, decorar a matéria, pois o 

conteúdo aprendido não tem nenhum significado para o aluno. 

Nesse sentido, acreditamos que não é a atividade em si, de forma isolada, que 

indica se o professor é tradicional, como exemplo ministrar uma aula expositiva, mas a 

forma como ele atua nos diferentes momentos de sua aula, seja ela expositiva ou não. Uma 

aula expositiva em que o professor leva em consideração os conhecimentos prévios dos 

alunos, que sistematiza e problematiza a aula e leva em consideração o cotidiano do aluno 

e torna a aula significativa, mesmo sendo uma aula expositiva, não pode ser vista como 

tradicional na visão do professor somente como repassador de conteúdo. O professor pode 

utilizar um recurso didático, como ministrar aulas práticas em laboratórios e cobrar 

somente a memorização dos alunos. Este professor pode ter utilizado um instrumento 

didático, mas não se preocupou com o aluno enquanto sujeito do processo de 

aprendizagem, enquanto o professor que ministrou uma aula expositiva pode ter tido essa 

preocupação.   

Outros aspectos eram de que, em sua exposição verbal, o professor 

sistematizava o conteúdo de forma a facilitar a aprendizagem dos alunos e uma possível 

estimulação e motivação para o assunto em questão, o que consideramos ser outro aspecto 

positivo. Como a aula foi ministrada por meio de projetor, o professor trouxe várias 

ilustrações e exemplificações sobre o tema, o que demonstrava uma articulação com seus 

conhecimentos voltados para o ensino. As aulas desse professor formador exigiam uma 

observação e análise mais aprofundada, nos pequenos detalhes, visto que ele não fazia de 

forma direta e explícita, como o Professor 1, em que o foco de sua disciplina era este fim, 

uma articulação/diálogo de seus conhecimentos de conteúdo com os pedagógicos. 
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Algo interessante é que a turma só participa da aula quando entra em algo do 

cotidiano dos alunos, como o modo como o pai de uma aluna tirava leite da vaca e vendia 

para um grande laticínio, e como isso se inseria na Geografia da Indústria. Uma 

dificuldade observada pelo professor formador é de que, em disciplinas de conteúdo, os 

alunos e futuros professores possuem uma dificuldade em construir conhecimentos sólidos 

sobre o conteúdo estudado, e que um meio facilitador na solidificação desses conteúdos é 

quando professor formador traz a realidade dos alunos para a discussão. Nesse sentido, 

percebe-se uma tentativa constante do professor formador para procurar meios para que o 

aluno aprenda o conteúdo de Geografia. Essa tentativa constante, podemos afirmar, se 

enquadra na teoria de Shulman (1987), em que o professor deve possuir uma base de 

conhecimentos docentes, que deve estar em constante construção e transformação. Ao 

mobilizar os conhecimentos dessa base, ele entra em um processo de raciocínio, em que, 

ao tentar que seu aluno aprenda o conteúdo, o docente utiliza meios (conhecimentos 

pedagógicos e didáticos), nesse caso, ao trazer o cotidiano do aluno juntamente com 

aspectos ligados Geografia, faz o que chamamos de raciocínio pedagógico de conteúdo 

geográfico, visto que ele mobiliza elementos do conteúdo, do pedagógico e da didática em 

Geografia, acarretando na construção de seu conhecimento pedagógico de conteúdo, aqui 

geográfico, proposto por Shulman.  

Em outra aula, o professor, ao expor o conteúdo, o relacionou com um 

conteúdo da Demografia. Nessa aula percebeu-se que o professor de conteúdo específico 

tem facilidade pra dialogar com outros campos da Geografia, mas não possui esta mesma 

facilidade, com o campo pedagógico. É válido e rico por parte do professor formador o 

diálogo com outras ciências, com outras disciplinas da Geografia, mas se este diálogo na 

perspectiva de um professor não dialogar também com os conhecimentos pedagógicos, ele 

perde sentido para o professor formador, pois, enquanto sujeito, o professor deve utilizar 

sempre tais conhecimentos e a didática específica da ciência que ele ensina para formar 

futuros professores. 

Em outra aula, o professor fez uma revisão sobre o histórico da evolução da 

atividade industrial. O tema foi a Revolução Industrial enquanto processo, o que 

demonstra uma  problematização do tema pelo professor formador.  

A aula seguiu discorrendo sobre o que é tecnopolo. O professor reproduziu um 

vídeo hospedado no Youtube para os alunos sobre o Vale do Silício. Antes, o professor 

indagou os alunos sobre o que é um tecnopolo e se no Brasil existe algo semelhante a isso. 
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Os alunos se mostraram participativos na aula devido ao fato de alguns trabalharem em 

indústrias e esse assunto se relacionar com o mercado de trabalho, e disto ser algo de 

interesse deles, o que reforça a importância do professor formador ministrar aulas 

significativas para seus alunos. Percebe-se que os alunos participam da aula quando são 

provocados e questionados, sempre trazendo elementos do seu cotidiano para as 

discussões em sala de aula. O professor também trouxe uma imagem de um croqui das 

empresas que se localizam no Vale do Silício. Algo que cabe ser ressaltado é que o 

professor mostra domínio do conteúdo da disciplina, porém não se percebe um diálogo de 

forma direta e explícita com as disciplinas pedagógicas. O professor reproduziu um vídeo 

sobre universidades que desenvolvem pesquisas tecnológicas no exterior. Outra parte da 

aula foi sobre o Fordismo e o Toyotismo. Nota-se a utilização de novas tecnologias nas 

aulas do professor. 

O professor às vezes iniciou a aula fazendo uma revisão da aula anterior. 

Iniciou a aula revisando o que era Taylorismo e Fordismo. O professor sempre trouxe 

exemplos do cotidiano dos alunos, relacionando o conteúdo com os lugares conhecidos 

por eles. A aula foi expositiva de conteúdos; os alunos participam, porém o que não se 

percebe é uma relação direta com o ensino e a escola, do ensino em sala de aula. Algumas 

vezes, e não sempre, a sensação que se tem é que nem os próprios alunos lembram que 

estão cursando um curso de licenciatura. A ideia que se tem é de que isso é algo “cultural” 

do professor, que o professor formador está acostumado a dar uma aula baseada somente 

no conteúdo da disciplina que ele ensina, e se esta disciplina não está ligada à Pedagogia 

ou à educação, não é função dele “formar professor”.  

Com base nas observações realizadas na disciplina de Geografia da Indústria, 

reafirmamos que é função do professor formador mediar e promover a construção do 

diálogo entre os conhecimentos específicos e os pedagógicos nos alunos, futuros 

professores de Geografia, pois isto ficou evidente durante as observações. Em síntese, o 

Professor 2 faz um diálogo com as outras áreas da Geografia, e se coloca enquanto 

mediador desse processo, mas os conhecimentos pedagógicos são poucos utilizados, ou 

não são de forma explícita e sim implícita na prática deste professor formador.  
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3.2.3 Professor 3 

 

 

A disciplina de Geografia Urbana foi ofertada no 3º ano do curso de Geografia 

da UEG com uma carga horária semanal de 4 horas. O intuito da disciplina é estudar, 

compreender e realizar proposições acerca do espaço urbano e como este se constitui. 

Como mostra a ementa da disciplina, no quadro a baixo, os conteúdos a serem ministrados 

possuem relação com as mais variadas áreas da Geografia, o que possibilita ao professor 

um diálogo com outros campos da Geográfica e com o cotidiano dos alunos.  

Um primeiro aspecto a ser observado é que o plano de aula não traz nenhuma 

relação com a educação ou ensino de algum conteúdo da Geografia Urbana como, por 

exemplo, o ensino sobre cidades. Cabe ao professor realizar o diálogo dos conhecimentos 

específicos dessa disciplina com os conhecimentos pedagógicos, o que foi notado, como 

veremos a seguir. Esse é um aspecto importante, que acredita-se que deva constar no plano 

de curso da disciplina, visto que o curso visa formar professores de Geografia. 

 

Quadro 7 – Ementa da disciplina de Geografia Urbana – UEG/Anápolis 

EMENTA GEOGRAFIA URBANA 

A Cidade e o Urbano. O processo de urbanização. Os processos de crescimento urbano: 

conurbações, metropolização e as megalópoles. Inter-relação cidade-campo. O espaço 

intra-urbano e suas dinâmicas. Relações interurbanas e as redes. Planejamento e Gestão 

Urbanos. Meio ambiente e qualidade de vida no meio urbano. Paisagens, usos do solo e 

culturas urbanas. A urbanização brasileira. 

 

A disciplina tem por objetivos: 

 

Geral 

 

 Compreender o processo de urbanização no contexto histórico e geográfico, inserindo 

as novas tendências do crescimento urbano, de produção e reprodução do espaço 

urbano. 
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 Entender as dinâmicas que envolvem a organização, estrutura, formas, funções e 

processos urbanos e a ação dos agentes produtores e modeladores da cidade e do 

urbano. 

        

    Específicos 

 

 Analisar o contexto histórico que contribuiu para a origem das cidades e caracterizar o 

processo de urbanização e a diferenciação entre o urbano e a cidade; 

 Destacar a organização hierárquica e em rede do sistema urbano, identificando as 

novas tendências do crescimento urbano brasileiro; 

 Diferenciar os agentes que produzem e (re)produzem a cidade e o espaço urbano; 

 Caracterizar o espaço intra-urbano como escala de análise e caracterizar os processos 

decorrentes da expansão urbana; 

  Analisar as causas do crescimento urbano desordenado das cidades brasileiras; 

  Identificar e compreender as consequências do crescimento urbano desordenado das 

cidades; 

 Analisar os movimentos sociais urbanos e sua dinâmica na formação da cidadania; 

  Destacar os impactos das políticas públicas no contexto do planejamento urbano e sua 

repercussão na produção e reprodução da cidade. 

 

Com base nos objetivos da disciplina, percebemos a ausência de atenção à 

educação ou ao ensino. Nas referências do plano de curso, não há nenhuma que trate 

também em específico do ensino de conteúdos da Geografia Urbana.  

Nos procedimentos, o professor formador menciona os seguintes: 

 Aulas expositivas; 

 Análise de filmes e documentários; 

 Leitura e interpretações de textos específicos; 

 Estudos dirigidos; 

 Seminários e debates; 

 Debates e discussões de textos; 

 Participação em trabalho de campo do curso de Geografia (Ride/Brasília e 

entorno; leste goiano e oeste baiano); 

 Trabalho em grupo. 
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Nos procedimentos didáticos propostos pelo professor formador é que 

acreditamos ser possível trazer elementos que demonstrem uma articulação e diálogo feito 

por ele dos conhecimentos específicos, no caso, de Geografia Urbana, com os 

conhecimentos pedagógicos que, de forma direta ou indireta, podem ser vistos nos 

procedimentos didáticos. Cabe dizer que todos os procedimentos propostos pelo professor 

foram realizados durante as aulas observas, o que demonstra um comprometimento desse 

profissional com a formação dos futuros professores.  

Na primeira aula observada, os alunos ficaram em círculo para discussão de 

um texto. O texto trabalhado era de Rogério Lobato Correia, que trata do conceito de rede 

urbana. Durante a discussão do texto, o professor, por várias vezes, fez o diálogo com 

outras disciplinas já estudadas pelos alunos, como Geografia de Goiás, Teoria da Região e 

Regionalização, Geografia da Indústria, e até mesmo com disciplinas da Geografia Física, 

como Geomorfologia. Uma questão positiva observada foi o fato de haver uma articulação 

entre os conteúdos específicos da Geografia, em especial o diálogo entre Geografia 

Humana e Física na disciplina. Este foi um aspecto positivo também notado nas aulas de 

Geografia da Indústria, como vimos anteriormente. Durante todo o tempo, o professor não 

deixou os alunos fugirem do texto e os chamou a participarem da discussão. O professor 

pediu aos alunos para fazerem a leitura do texto, cada um lendo uma parte e, em seguida 

fazia-se a discussão daquele trecho. 

Em um primeiro momento, fica claro que o intuito do professor é realizar uma 

aula em que os alunos participem, pois aulas em que os alunos ficam em círculo acabam 

por influenciar o diálogo e o debate entre eles. Outro aspecto positivo foi o fato do 

professor formador dialogar com outras áreas da ciência geográfica, pois antes mesmo de 

se afirmar que deve haver o diálogo entre os conhecimentos de conteúdo com os 

pedagógicos, acredita-se que o professor formador deve realizá-lo dentro da ciência que 

ele ensina, principalmente quando se trata da Geografia, que dialoga com as mais diversas 

ciências. Nesse sentido, o professor formador deve ter uma postura em que a Geografia 

não é Física, nem Humana, ela é uma ciência que se utiliza de subdivisões do espaço 

geográfico para compreender os processos, portanto ele deve partir dessa perspectiva. 

Lacoste (1985) observa que:  
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[...] embora haja dificuldade, parece necessário manter o princípio da 

Geografia global, ao mesmo tempo física e humana, encarregada de dar 

conta da complexidade das interações na superfície do globo entre os 

fenômenos que dependem das ciências da matéria, da vida e da 

sociedade. Bem entendido, este princípio de uma Geografia global não 

exclui absolutamente que, alguns geógrafos se especializem nos estudos 

dos aspectos espaciais dos fenômenos humanos, e outros, na análise das 

combinações espaciais dos fenômenos físicos. É indispensável, porém, 

que uns e outros guardem contatos suficientes entre si, tenham 

preocupações epistemológicas comuns e que aqueles que são engajados 

na ação ocupem-se do emaranhado nesta ou naquela porção do espaço 

dos diversos fenômenos humanos. Isto não é somente dos interesses 

deles, dos geógrafos; é definitivamente do interesse de todos os cidadãos 

(p.65). 

 

Em outra aula, a turma foi dividida em grupos para discussão de um texto. Foi 

pedido para cada um produzir um texto síntese e apresentá-lo na próxima aula. O trabalho 

em grupo é uma oportunidade de construir o conhecimento de forma coletiva e 

interpessoal.  Esta se caracteriza como uma atividade de mão dupla, de reciprocidade, e o 

professor formador que a propõe vê nas relações interpessoais uma maneira de construção 

de conhecimentos, não só dos alunos, como sua também. 

Uma metodologia utilizada na disciplina de Geografia Urbana foi o trabalho 

de campo em conjunto com outras disciplinas, o que demonstra uma articulação com 

outras disciplinas dentro do curso. O trabalho de campo é uma metodologia que visa, 

sobretudo, motivar e despertar alunos, professores e instituições de ensino a estabelecer 

uma relação direta do pesquisador com o objeto pesquisado. É uma atividade que busca o 

diálogo entre os conhecimentos adquiridos em sala de aula durante a disciplina com os 

conhecimentos empíricos construídos durante o trabalho de campo. O trabalho de campo 

talvez seja a metodologia “mais geográfica” e a que estabelece uma maior construção do 

CPCG tanto pelo professor formador como por seus alunos.  

Acreditamos no trabalho de campo como importante ferramenta pedagógica, 

pois leva o aluno e o professor formador a vivenciarem in loco as aprendizagens propostas 

em sala de aula. É, portanto, uma metodologia que transcende a sala de aula e requer do 

professor formador planejamento e mobilização de saberes e conhecimentos de conteúdo e 

pedagógicos para a realização sua realização. 

Partimos do pressuposto, como afirma Lacoste (1985) de que o trabalho de 

campo não deve ser somente um empirismo, deve articular-se a formação teórica, ou seja, 

os conhecimentos adquiridos em sala de aula, e não somente estes, mas também com os 
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conhecimentos empíricos adquiridos durante o campo. Aliando ao que entendemos como 

“percepção geográfica” com o que aprendemos em sala de aula e entendendo que o 

professor também aprende e constrói conhecimentos em sala de aula, acreditamos ser de 

extrema importância para o desenvolvimento e construção do conhecimento, sobretudo na 

área de Geografia, a inter-relação entre sala e campo, que proporciona uma relação direta 

de diálogo entre conhecimentos da Geografia com os pedagógicos. No ensino, entendemos 

o trabalho de campo como de “primordial importância, pois oferece potencialidades 

formativas que devem ser levadas em conta no processo ensino-aprendizagem como uma 

das técnicas pedagógicas mais acessíveis e eficazes ao professor” (RODRIGUES; 

OTAVIANO, 2001, p. 36). 

Em aula posterior, o professor iniciou comentando sobre o trabalho de campo 

que os alunos realizaram. Ele se mostrou preocupado com o fato do fator físico não ter 

sido explorado no trabalho de campo, devido ao fato do professor dessa área não ter 

comparecido, o que demonstra uma preocupação do professor formador com o diálogo 

entre as disciplinas de conteúdo da Geografia.  

Em todas as aulas, a turma era posicionada em forma de círculo. A discussão, 

na maioria das vezes, centrava-se em algum texto específico do conteúdo da disciplina e o 

professor utilizava alguma metodologia para explicá-lo, como atividades em grupo, 

seminários e debates. Assim como os dois professores anteriores, o intuito era sempre de 

se ter uma aula crítica com a participação dos alunos, uma aula expositiva, mas dialogada.  

Verificamos que o professor, em suas aulas, domina simultaneamente o 

conteúdo e uma maneira interessante de ensiná-lo, o que remete a um saber da experiência 

do professor, visto que ele possui domínio de conteúdo e domínio de métodos 

pedagógicos por meio de uma atividade didático-pedagógica com relação à matéria 

ensinada. Nesse sentido, a experiência profissional se faz importante ao professor 

formador, pois, é por meio desta que ele verifica qual metodologia é mais apropriada a um 

determinado conteúdo. Lopes (2010) corrobora afirmando que:  

 

[...] a experiência profissional, quando não reduzida ao simples acúmulo 

de anos na profissão, permite ao professor se apropriar conscientemente 

de uma série de esquemas práticos e estratégicos de ação, um rico e 

intenso processo de pedagogização da matéria ensinada que, 

armazenados e retroalimentados, constituem-se em um verdadeiro 

tesouro profissional do professor (LOPES, 2010, p. 217). 
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Em outra aula, o professor pediu que os alunos fizessem um círculo. O texto 

discutido foi do professor Tadeu Arrais, sobre o que é urbanização. O texto trata da 

urbanização no estado de Goiás, com foco em uma urbanização contemporânea. A aula foi 

feita por meio de um estudo dirigido, no qual a professora passou algumas questões com 

antecedência para os alunos lerem os textos e as responderem. Questões como definição 

de população urbana e população rural; diferenciação entre cidade e município; a 

inferiorização do rural pelo urbano e a importância da cidade de Goiânia na urbanização 

de Goiás foram abordadas no estudo dirigido. Percebe-se um domínio de conteúdo pelo 

professor formador. 

As aulas seguintes foram destinadas para a recuperação de alguns alunos. A 

aula baseou-se na apresentação de um seminário individual feito por slides, no qual a 

professora realizou perguntas a cada aluno. Por conta de um projetor não estar 

funcionando, a aula demorou a começar. A professora selecionou temas (conceitos) para 

cada aluno trabalhar no seminário. Foi passado aos alunos um roteiro para montar a 

apresentação. Temas como segregação social foram discutidos, no qual novamente a 

discussão centrou-se em exemplos do cotidiano da turma. Alguns alunos trouxeram 

elementos de textos discutidos em sala de aula, como o de Marcelo Lopes de Souza, sobre 

o que é a cidade e o que é um espaço urbano. Outra referência levada para a aula foi a de 

Rogério Lobato Correa, bem como o conceito de paisagem. Algo interessante foi o fato de 

alguns alunos terem feito uma pesquisa empírica sobre o tema do seminário em Goiânia, 

por meio de fotos, relacionando com a disciplina. Uma foto traz a Marginal Botafogo com 

construções em áreas de risco e, ao mesmo temo, de outros locais com construções de 

luxo, prédios em que não existem esses riscos. O aluno utilizou o termo segregação do 

solo. Trouxe também fotografias comparando bairros pobres com bairros ricos. Percebeu-

se que o aluno percorreu vários pontos da cidade de Goiânia para realização da pesquisa 

empírica, fez um trabalho de campo sobre o tema. O tempo todo, os alunos utilizaram o 

recurso didático das fotografias, sempre comparando uma com a outra. Também 

trouxeram fotos da verticalização da cidade e de áreas de lazer que somente são utilizadas 

pela população nas áreas nobres; nas pobres, essas áreas, em sua maioria, não são 

utilizadas. O aluno também mostrou fotos de um shopping center e de um camelódromo, 

mostrando a diferença da clientela de ambos os lugares. Essa atividade demonstrou que 

alguns alunos já possuem um domínio didático para tratar de alguns assuntos, e ficou 
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evidente que isso foi apreendido nas aulas da disciplina em concomitância com as 

disciplinas voltadas para o ensino de Geografia.  

Em outra aula, o tema foi sobre o centro e segregações. Foram levados 

elementos de autores como Maria Sposito sobre a definição do tema. Também foi 

explorado o que era centralidade, a definição com base na autora, refazendo também o 

entendimento que se tinha sobre o que era o centro. Alguns conceitos como o de paisagem 

e cidade foram discutidos pela turma. Os alunos também levaram fotos da Avenida Goiás, 

discutindo bem as imagens trabalhas sobre Goiânia. Uma foto do estádio Serra Dourada 

citando que a BR 153 faz o fluxo do local e que em um mesmo lugar ocorrem eventos 

diferentes, como eventos esportivos e religiosos, que esta paisagem muda de acordo com o 

dia. Em cada apresentação, sempre havia comentários do professor e questões referentes 

ao conteúdo, à forma como foi apresentado e dos recursos didáticos que poderiam ser 

utilizados para ministrar uma aula com esta temática eram discutidos. 

No geral, este professor também se coloca como mediador do doálogo e dos 

conhecimentos docentes, e reafirma nossa tese, uma vez que ele ensina o conteúdo de sua 

disciplina e se preocupa não somente se os alunos aprenderam, mas também se 

compreenderam formas de ensinar aquele conteúdo na escola, visto que ele tem em mente 

que está formando professores de Geografia. Esta preocupação se faz importante, pois, o 

professor formador que possui tal atitude, enquanto forma melhores professores de 

Geografia, desenvolve sua profissionalidade na perspectiva de um professor que forma 

professores de Geografia e, consequentemente, se torna um professor melhor, um 

formador de professores melhor. 

 

3.2.4 Professor 4 

 

A última disciplina a ser analisada é de Didática e Prática Docente em 

Geografia I, que tem como objetivo geral compreender os parâmetros para o ensino de 

Geografia e seus desdobramentos atuais, executando atividades que proporcionem a 

elaboração de propostas de ensino na educação básica. Como objetivos específicos a 

disciplina propõe:  

 Identificar os aspectos que caracterizam a profissão e a profissionalização do 

professor e os processos de construção da identidade profissional do professor; 
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 Conhecer a legislação geral e específica relativa ao estágio supervisionado do 

curso de Geografia da UEG – UnUCSEH; 

 Observar, caracterizar e analisar os processos de ensino de Geografia 

desenvolvidos em escolas-campo; 

 Discutir o significado do Projeto Político-Pedagógico e do Programa de 

Desenvolvimento Escolar no contexto das escolas de educação básica; 

 Analisar os PCNs, os PCNs de Geografia e suas diretrizes para o ensino de 

Geografia na atualidade; 

 Compreender a relação entre os objetivos, os conteúdos, as metodologias e 

procedimentos no ensino de Geografia; 

 Identificar métodos e procedimentos de ensino mais adequados para a Geografia 

Escolar; 

 Conhecer as principais propostas “alternativas” para o ensino de Geografia na 

educação básica; 

 Compreender a importância do planejamento no processo de ensino-aprendizagem; 

 Compreender a importância da pesquisa na formação e na prática do professor; 

 Planejar e executar aulas e trabalhos de campo de Geografia; 

 Utilizar diferentes metodologias no processo de ensino e aprendizagem de 

Geografia; 

 Socializar e avaliar as propostas de ensino de Geografia aplicados na fase de 

regência do estágio supervisionado. 

 

Esta disciplina, assim como a Didática da Geografia II procura estabelecer, de 

forma direta, uma relação entre os conhecimentos docentes que o futuro professor 

necessita para ensinar Geografia. Com base nos objetivos específicos da disciplina, temos 

questões referentes ao planejamento, pesquisa e estratégias do processo de ensino 

aprendizagem em Geografia com foco na escola. Outro aspecto que se identifica no plano 

da disciplina é uma preocupação com aspectos legais que norteiam o ensino aprendizagem 

em Geografia como os PCNs e o PPC do curso.  

Esta é uma disciplina que busca preparar o aluno para o desenvolvimento do 

estágio supervisionado em Geografia, é o momento em que o professor formador discute 

de forma direta a prática do futuro professor de Geografia em sala de aula. Trata-se do 

momento em que o professor formador promove uma articulação dos conhecimentos 
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teóricos que o aluno apreendeu e está aprendendo com os conhecimentos pedagógicos e 

didáticos para a prática em sala de aula. 

Nos procedimentos metodológicos da disciplina estão: 

 Aulas expositivas; 

 Elaboração de planos de aula de Geografia; 

 Exibição de vídeos; 

 Debates; 

 Seminários; 

 Pesquisas em campo e em laboratório; 

 Trabalho em grupo; 

 Trabalhos de campo; 

 Estudo dirigido; 

 Leitura e análise dos documentos disponíveis na(s) escola (s) campo de 

estágio; 

 Observação de aulas na(s) escola(s) campo de estágio; 

 Proposição de Projeto de Ensino; 

 Análise de livros didáticos de Geografia;  

 Produção de material didático-pedagógico; 

 Elaboração e execução de miniaulas; 

 Execução de proposta de ensino. 

 

Em uma análise dos procedimentos didáticos da disciplina, observa-se uma 

articulação destes mesmos com questões práticas do estágio supervisionado, como 

observação de aulas na escola campo do estágio, proposição e execução de proposta de 

ensino, análise de livro didático e elaboração e execução de miniaulas. Estes são 

procedimentos que denotam uma preocupação do professor formador com a mobilização 

dos conhecimentos docentes dos futuros professores de Geografia, visto que, para 

executarem tais tarefas, terão que mobilizar conhecimentos de conteúdo e conhecimentos 

pedagógicos. Ao exigir tal mobilização, o professor formador demonstra que ele mesmo 

possui esta preocupação de articulação e considera isto importante para o futuro professor 

de Geografia. 

Algumas aulas observadas na disciplina foram centradas na discussão de 

textos sobre a metodologia de trabalho de campo. Este foi um trabalho de campo 
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desenvolvido em conjunto com a disciplina de Geografia Urbana, o que demonstra um 

aspecto positivo do curso da UEG/Anápolis e dos dois professores formadores 

observados, já que existe uma articulação entre uma disciplina específica de conteúdo com 

uma pedagógica voltada para a prática docente. Existe uma relação de diálogo da 

disciplina de estágio com as demais disciplinas, algo que pode ser notado durante as 

observações. Prova disso é o planejamento de um trabalho de campo em conjunto com 

outras disciplinas, que visa à utilização desta metodologia pelos futuros professores em 

suas aulas.  

O trabalho de campo foi realizado em uma nascente próxima à cidade de 

Goiânia. O foco da atividade foi de tentar ajudar os alunos a verificarem problemas vistos 

somente no livro de didático, em sala de aula, de uma forma empírica, o que demonstra 

mais uma vez a preocupação do professor formador da disciplina com a questão da 

articulação dos conhecimentos docentes dos alunos. Questões como poluição, impactos 

ambientais e outras questões de ação antrópica foram relatadas pelos alunos, que 

destacaram que o trabalho de campo contribui de forma significativa na aprendizagem. 

Nas observações, percebe-se que existe uma tentativa e um esforço maior de diálogo entre 

conhecimentos de conteúdo e conhecimentos pedagógicos por parte dos dois professores 

da área de ensino. Estes se preocupam com as questões didáticas do ensino de Geografia, 

mas não esquecem da importância de um embasamento teórico em termos de conteúdo 

que o aluno deve possuir e, em alguns momentos, principalmente o professor de estágio 

acaba por ter que ensinar determinados conteúdos que o aluno não apreendeu ou já 

esqueceu. Assim, o professor formador da área de ensino acaba, devido à falta de diálogo 

entre as disciplinas do curso, por ensinar conteúdos da Geografia juntamente com a 

didática geral e específica da Geografia, para que o futuro professor saiba ensinar esses 

conteúdos em sala de aula. Nesse processo, os professores da área de ensino acabam por 

desenvolver com maior facilidade o CPCG, pois se preocupam com o conteúdo e com as 

questões pedagógicas e didáticas para a docência. 

No trabalho de campo, pediu-se que fosse elaborado um projeto relacionado 

aos possíveis problemas urbanos identificados durante o campo. Um desses problemas foi 

a questão da especulação imobiliária (articulação com a disciplina de Geografia Urbana), 

o que demonstra mais uma vez uma articulação das disciplinas e dos conhecimentos 

docentes tanto dos alunos como dos professores formadores dessas disciplinas.  
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O trabalho de campo se caracteriza como uma atividade multidisciplinar: 

possibilidade de trabalhar com muitas disciplinas (português, matemática, geografia, 

historia, artes, biologia) e multiconteúdos dentro da Geografia, o meio define quais 

conteúdos poderão ser articulados com o trabalho de campo. Esta, ao nosso entender, é 

uma atividade própria da Geografia e uma das mais ricas na construção do CPCG, pois 

dialoga com as mais variadas disciplinas da Geografia e se caracteriza como uma 

atividade prática e metodológica que proporciona um vasto diálogo entre conteúdos, 

enquanto, ao mesmo tempo, é um conhecimento pedagógico e um instrumento didático a 

ser empregado pelo professor.  

O professor elaborou algumas questões a respeito dos textos sobre o trabalho 

de campo, que foram passadas aos os alunos. Uma das questões levantadas foi sobre a 

importância do trabalho de campo na educação dos alunos. Os alunos disseram que esta se 

constitui uma atividade difícil de ser realizada na educação básica. Para os alunos, os 

professores não fazem trabalho de campo por não terem condições de realizar tal 

atividade. O professor salientou a importância dessa metodologia, pois esta leva o aluno a 

ter um contato direto com o conteúdo trabalhado, o que possibilita um melhor aprendizado 

aos alunos. Na aula do professor, percebe-se uma relação direta com a escola, trazendo 

exemplos do cotidiano do professor em sala de aula para os futuros professores, como 

exemplos de como pode ser organizado o trabalho de campo. 

Em outra aula, foi solicitada a produção de um texto para que os alunos 

apresentassem em um evento sobre licenciaturas. Foi discutida a importância da 

participação dos alunos em eventos da Geografia e da Educação. Na produção dos textos, 

o professor argumentou sobre a importância da produção de conhecimento pelos 

professores, argumentando que muitas vezes é mais fácil ensinar um conteúdo produzido 

pelo professor e não somente a repetição de conteúdos do livro didático, o que demonstra 

um incentivo a pesquisa por parte do professor formador. Nos textos produzidos pelos 

alunos deveria haver uma reflexão sobre o estágio. Em um dos textos corrigidos, o aluno 

perguntou sobre a questão do sacerdócio do professor, posicionamento que foi criticado 

pelo professor, que enfatizou que a profissão docente não deve ser vista como um dom, 

mas sim um profissional como outro qualquer, que precisa de qualificação. 

Em outra aula, foi realizada uma atividade de roda de debate com os alunos. A 

questão de metodologia foi discuta com os alunos, sobre qual eles utilizariam no trabalho 

de campo que realizariam. Nas aulas desse professor formador eram constantes indagações 
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do tipo “como você ensinaria esse conteúdo em sala de aula?” “qual metodologia mais 

apropriada para ensinar esse conteúdo?” e “como ensinar uma Geografia que tenha 

significado para o aluno?”. Existia uma preocupação em torno da didática da Geografia, 

mas sem esquecer a importância do conteúdo.   

 O professor ressaltou a importância do docente como mediador do trabalho de 

campo e que este deve se preparar para realizar tal atividade com os alunos, como a 

construção de um roteiro prévio. O professor ressaltou também que a relação que se 

construí com o meio é sempre repleta e rica de possibilidades de aprendizagem tanto para 

o professor como para os alunos. Uma vantagem do trabalho de campo é o fato de ser uma 

metodologia que abarca Geografia Física e Geografia Humana. Para a professora, o 

trabalho de campo pode facilitar o diálogo entre os diferentes conhecimentos adquiridos 

durante a formação inicial (específicos e pedagógicos). 

A turma realizou dois trabalhos de campo, sendo que o segundo foi uma visita 

ao planetário. Uma característica importante desse professor formador é pensar sempre em 

preparar o aluno para sala de aula, talvez pelo fato de ministrar a disciplina de estágio, mas 

fica evidente que ele vê os alunos sempre como futuros professores, e não somente, mas 

também, como geógrafos.  

Em síntese, este professor formador se preocupou em levar metodologias que 

possibilitassem ao aluno/professor ensinar os mais diversos conteúdos da Geografia e que 

pudessem utilizar nas aulas do estágio e em suas futuras aulas como professores de 

Geografia. Mesmo sendo um professor de uma disciplina como foco na Educação, esse 

professor se mostrou preocupado com a questão do conhecimento de conteúdo dos alunos 

(algo que veremos nas entrevistas), uma vez que muitos destes chegam para realizar a 

disciplina sem saber alguns conteúdos importantes da Geografia, no qual ele, professor 

formador, terá que ensinar alguns destes conteúdos para que o aluno possa seguir no 

estágio, ou seja, mesmo  sendo responsável por uma disciplina com foco no ensino, o 

professor formador de utiliza dos conhecimentos de conteúdo da Geografia e se faz 

necessário, de sua parte, um exercício de diálogo entre o conteúdo da Geografia e as 

maneiras como este poderá ser ensinado por ele e por seus alunos, futuros professores.  

Assim, nas aulas observadas desse professor formador, evidenciamos que este 

se vê e se posiciona como mediador do processo de formação do futuro professor de 

Geografia, e não se preocupa somente com a questão do pedagógico mas também no que 

diz respeito aos conteúdos específicos da Geografia, se aluno/professor aprendeu tal 
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conteúdo para posteriormente pensar em maneiras para aquele aluno/professor ensinar tal 

conteúdo de Geografia. Ao fazer tal exercício, esse professor formador se mostra como 

mediador do diálogo entre os conteúdos docentes e confirma nossa tese dele enquanto 

articulador desse processo.  

 

3.2.5 Aspectos gerais das observações 

 

Sobre a observações, o Quadro 8 apresenta alguns aspectos comuns entre os 

professores no desenvolvimento da aula, como recapitulação da aula anterior, aulas que 

envolvem o cotidiano dos alunos, utilização de conceitos geográficos e a formulação de 

questões problematizadoras para os alunos. A diferença notada foi no tratamento didático 

do conteúdo novo, em que os professores das disciplinas de conteúdos específicos às 

vezes ou poucas vezes o fazem.  O tratamento didático do conteúdo é visto como a forma 

de ensinar a ensinar determinado conteúdo.  

Não se trata apenas de saber o conteúdo da disciplina para saber ensinar a 

ensinar. Para Gil (2009), atualmente, o professor precisa de muito mais que isso para 

ensinar, ele precisa ter uma visão de mundo, de ciência e educação compatíveis com sua 

função. 

Partimos da concepção de Libâneo (1994), no qual a didática estuda o 

processo de ensino em que conteúdos, métodos objetivos e a organização da aula se 

relacionam e criam condições de garantir aos alunos uma aprendizagem significativa. A 

didática direciona e orienta o professor em suas tarefas do ensino e da aprendizagem, 

fornecendo-lhe mais segurança profissional e tornando-o um mediador. 

Também foi possível notar as mais variadas metodologias de ensino nas aulas 

observadas, nas quais a metodologia mais utilizada eram perguntas durante as aulas, que 

acabavam por trazer a realidade dos alunos para a discussão em sala de aula, o que tornava 

a aula prazerosa e significava para eles. Quando a aula era somente expositiva, sem a 

utilização de metodologias de ensino, estas se tornavam cansativas e sem a participação 

dos alunos. Outra questão também importante é que, ao elaborar questões 

problematizadoras do tema da aula e realizar perguntas aos alunos, o diálogo com outros 

campos da Geografia e da Educação apareciam. Eram comuns perguntas para saber, por 

exemplo, de que forma aquele conteúdo poderia ser trabalhado em sala de aula pelo 

professor. 
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Outra questão observada foi que os professores sempre tinham domínio de 

conteúdo do tema da aula. As aulas sempre se mostravam ser planejadas com a utilização 

quase sempre de algum tipo de recursos didático ou metodologias de ensino. A 

mobilização de um conhecimento pedagógico geral era feita na maioria das vezes pelos 

professores das disciplinas pedagógicas, e aqui exista talvez uma facilidade maior para 

esses do que para os professores de disciplinas específicas, pois os primeiros possuem 

uma formação voltada para o ensino. Aos professores de disciplinas específicas, a 

mobilização de tal saber às vezes, ou poucas vezes, era mobilizado; a preocupação 

centrava-se mais no conteúdo da disciplina do que, por exemplo, na forma de ensinar a 

ensinar tal conteúdo. O conhecimento de contexto quase sempre era empregado nas aulas, 

os professores mostravam conhecimento do curso, da universidade, da cidade em que os 

alunos moravam, de seu cotidiano. Consequentemente, a construção e o diálogo dos 

conhecimentos necessários ao ofício de ser professor ficam comprometidas principalmente 

nas aulas de conhecimento específico, pois, na falta de um conhecimento, e 

principalmente do conhecimento pedagógico geral, não há possibilidade de construção de 

um conhecimento pedagógico de conteúdo geográfico.  

 

Quadro 8 – Aspectos observados nas aulas do curso de Geografia UFG/Goiânia e UEG/Anápolis 

Aspectos 

observados nas 

aulas 

Geografia da 

Indústria 

Didática de 

Geografia II 

Geografia Urbana  Didática e 

Prática 

Docente em 

Geografia I 

Aspectos do 

desenvolvimento 

da aula 

Algumas vezes há 

recapitulação do 

conteúdo da aula 

anterior 

 

Algumas vezes há 

recapitulação do 

conteúdo da aula 

anterior 

 

Algumas vezes há 

recapitulação do 

conteúdo da aula 

anterior 

 

Algumas 

vezes há 

recapitulação 

do conteúdo 

da aula 

anterior 

 

Sempre há ligação 

do conteúdo com o 

cotidiano do aluno 

 

Sempre há ligação 

do conteúdo com o 

cotidiano do aluno 

 

Sempre há ligação 

do conteúdo com o 

cotidiano do aluno 

 

Sempre há 

ligação do 

conteúdo com 

o cotidiano do 

aluno 

 

Às vezes há 

tratamento didático 

do conteúdo novo 

Quase sempre há 

tratamento didático 

do conteúdo novo 

Às vezes há 

tratamento didático 

do conteúdo novo 

Sempre há 

tratamento 

didático do 

conteúdo 

novo 

Sempre são feitas Sempre são feitas Sempre são feitas Sempre são 
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questões 

problematizadoras 

sobre o conteúdo 

questões 

problematizadoras 

sobre o conteúdo 

questões 

problematizadoras 

sobre o conteúdo 

feitas questões 

problematizad

oras sobre o 

conteúdo 

Utilização de 

conceitos 

geográficos 

durante a aula 

Utilização de 

conceitos 

geográficos 

durante a aula 

Utilização de 

conceitos 

geográficos durante 

a aula 

Utilização de 

conceitos 

geográficos 

durante a aula 

Metodologias de 

ensino  

Aulas expositivas e 

participativas 

Aulas expositivas e 

participativas 

Aulas expositivas e 

participativas 

Aulas 

expositivas e 

participativas 

Trabalhos 

individuais, em 

duplas e em grupos  

Trabalhos 

individuais, em 

duplas e em grupos 

Trabalhos 

individuais, em 

duplas e em grupos 

Trabalhos 

individuais, 

em duplas e 

em grupos 

Perguntas durante 

a aula aos alunos 

Perguntas durante 

a aula aos alunos 

Perguntas durante a 

aula aos alunos 

Perguntas 

durante a aula 

aos alunos 

Seminários Memórias de aulas 

de Geografia do 

passado  

Seminários Produção de 

textos para 

eventos 

Criação de um 

ambiente virtual 

para informes e 

questões sobre a 

aula 

Análise de livros 

didáticos 

Estudo dirigido 

(relação de 

perguntas sobre um 

determinado tema a 

serem respondidas 

pelos alunos) 

Relatórios de 

estágio 

Leitura de textos 

para casa 

Leitura de textos 

para casa 

Leitura de textos 

para casa 

Leitura de 

textos para 

casa 

Leitura de textos em 

sala de aula 

Leitura de 

textos em sala 

de aula 

Conhecimentos 

docentes 

mobilizados 

durante a aula 

Sempre há 

conhecimento de 

conteúdo 

Sempre há 

conhecimento de 

conteúdo 

Sempre há 

conhecimento de 

conteúdo 

Sempre há 

conhecimento 

de conteúdo 

Poucas vezes há 

conhecimento 

pedagógico geral 

Sempre há 

conhecimento 

pedagógico geral 

Às vezes há 

conhecimento 

pedagógico geral 

Sempre há 

conhecimento 

pedagógico 

geral 

Quase sempre há 

conhecimento de 

contexto dos 

alunos 

Quase sempre há 

conhecimento de 

contexto dos 

alunos 

Quase sempre há 

conhecimento de 

contexto dos alunos 

Quase sempre 

há 

conhecimento 

de contexto 

dos alunos 

Às vezes há um 

conhecimento 

pedagógico de 

conteúdo 

Quase sempre há 

um conhecimento 

pedagógico de 

conteúdo 

Às vezes há um 

conhecimento 

pedagógico de 

conteúdo 

Quase sempre 

há um 

conhecimento 

pedagógico de 
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conteúdo 

Diálogo com os 

outros campos 

da Geografia 

Sempre há diálogo 

com algum outro 

campo da 

Geografia 

Sempre há diálogo 

com algum outro 

campo da 

Geografia 

Sempre há diálogo 

com algum outro 

campo da Geografia 

Sempre há 

diálogo com 

algum outro 

campo da 

Geografia 
Fonte: Trabalho de campo (2015). 

Organização: Santos (2015). 

3.3 Encaminhamentos didáticos dos conteúdos pelos licenciados de Geografia: 

apontamento de uma mediação didática resultante da prática do professor formador 

 

Outro instrumento de metodologia utilizado na pesquisa, se conectando com a 

prática do professor formador observado na sala de aula e com intuito de compreender 

elementos sobre a construção do conhecimento profissional dos professores formadores 

foi a realização, pelos licenciandos, de planos de aulas. Ressaltamos que os licenciados 

não são os sujeitos da pesquisa, mas acreditamos ser possível, por meio da análise dos 

planos de aulas construídos, ser possível identificar elementos para que possamos afirmar 

se o professor formador da disciplina promove o diálogo entre os conhecimentos docentes 

e, consequetemente, desenvolve nele a profissionalidade e a de seu aluno – futuro 

professor. 

Na atividade de construção dos planos de aula foi pedido aos licenciandos em 

Geografia que desenvolvessem uma aula com algum tema da disciplina observada 

(Geografia Urbana e Geografia da Indústria). Um dos intuitos dessa atividade foi de 

compreender se existia uma articulação dos conhecimentos nesses planos e uma possível 

construção do conhecimento pedagógico de conteúdo geográficos por parte desses 

alunos/professores, pois acreditamos que, se os alunos desse professor formador não 

consegue desenvolver tal raciocínio, o professor formador também não raciocina nesse 

sentido, ou se o faz, faz somente para si.  

Assim, foi entregue um modelo de plano de aula em que os alunos/professores 

preencheram elementos que deviam constar na aula como: tema; objetivos e objetivos 

específicos; desenvolvimento do tema; recursos didáticos e bibliografia. Na turma da 

UEG/Anápolis, os alunos eram matriculados nas duas disciplinas alvo da pesquisa. Esta 

turma se caracteriza por ser relativamente pequena, composta por 12 alunos. O curso é no 

turno diurno, e poucos alunos trabalham. Com essa turma, foram realizados seis planos de 

aula, com metade da turma. A turma da UFG, ao contrário, era uma turma grande, 

composta por 37 alunos no turno noturno, e se caracteriza por ser uma turma com alunos 
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trabalhadores em que cada aluno cursava diferentes disciplinas. Na UFG foram realizados 

30 planos de aula. Assim, como mostra o Gráfico 1, 50% da turma da UEG/Anápolis 

realizaram a atividade, enquanto na turma da UFG/Goiânia esse número foi de 81%. Uma 

questão que cabe ressaltar é que esta não era uma atividade obrigatória aos alunos das 

disciplinas de Geografia Urbana e Geografia da Indústria, e esta atividade não valia nota 

alguma para os alunos da UEG ou para os alunos da UFG. No entanto, por sugestão do 

professor formadores da disciplina, foi acrescido 0,5 (meio ponto) extra à nota para quem 

fizesse a atividade, o que motivou quase a turma a inteira a participar, sendo que os alunos 

que não a fizeram, eram os que tinham notas altas. Este fato demonstra que ainda 

prevalece, mesmo em alunos adultos, a ideia de que uma atividade somente é importante 

se vale nota. Outro fato é de que, nessa atividade, o pesquisador ficou sozinho em sala de 

aula com os alunos e alguns a fizeram como forma de colaborar e contribuir com uma 

pesquisa de doutorado do pesquisador, mas tivemos um caso isolado de um aluno que não 

quis realizar a atividade, pois alegou que não era de seu interesse. Ressalta-se que uma 

atividade parecida com esta foi realizada pelos professores das duas disciplinas 

pedagógicas. Na disciplina de Didática da Geografia II foi realizada elaboração de plano 

de unidade, e na Didática e Prática Docente em Geografia I, os alunos fizeram o 

planejamento do estágio que iam realizar. Por querermos planos de aula com foco no 

conteúdo de Geografia, optamos por realizar a atividade nas disciplinas específicas de 

conteúdo de Geografia. 

 

Gráfico 1 – Percentual de alunos que realizaram o plano de aula 

0%

20%
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100%

UFG/Goiánia UEG/Anápolis

Fizeram o plano de aula

Não fizeram o plano de aula

 

Fonte: Trabalho de campo (2015) 

Organização: Santos (2015) 
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No plano da UEG, foi solicitado o seguinte aos alunos: “Com base nas aulas 

de Geografia Urbana, elabore um plano de aula em que você poderá definir a série, a 

duração da aula, o tema e os conteúdos relacionados com a disciplina de Geografia 

Urbana”. A realização do plano de aula pelos alunos da UEG se deu na aula de Didática e 

Prática Docente em Geografia I e teve duração de cerca de 50 minutos. Na construção do 

plano, era livre o acesso aos materiais utilizados no curso, bem como o acesso a outras 

fontes de informações como internet, mas somente um aluno utilizou esta ferramenta 

como forma de complementar a construção no plano, tendo sido o último aluno a entregar 

a atividade, utilizando o tempo máximo para sua execução. Os seis alunos que fizeram o 

plano foram os alunos que compareceram à aula no dia, visto que a intenção era a 

realização da atividade com todos os alunos da turma. 

Na análise dos planos de aulas, temos com eixo central verificar se estes 

possuem uma abordagem que articula conhecimento disciplinar de conteúdo e 

conhecimento pedagógico, ou se partem de uma perspectiva tradicional focada na 

transmissão do conteúdo. Parte-se da ideia de um conhecimento profissional adquirido 

pelos alunos por meio da mediação entre formador de professores e futuros professores, na 

qual o formador de professores tem papel importante na construção do conhecimento 

profissional de seus alunos, que tenha como base o desenvolvimento e a construção um 

conhecimento pedagógico de conteúdo geográfico baseado no diálogo e, portanto, sem 

prioridade para futuros professores que não dialogam e que tenham como base uma 

postura tradicional focada no transmitir conhecimento. 

A primeira questão a ser analisada de uma forma geral é o que os alunos 

sabem construir em um plano de aula. Para isso, foi entregue um modelo com itens já 

definidos. De forma geral, o plano realizado pelos alunos da UEG mostra que eles sabem 

construir um plano de aula, pois, na maioria das vezes, cada item foi preenchido de forma 

correta, o que demonstra que aprenderam a construir um plano de aula durante o curso ou 

que já possuem alguma experiência com a sala de aula.  

Na análise dos planos, algo que ficou perceptivo era o fato de que esta é um 

disciplina do dia a dia dos alunos, que trata do urbano e dos problemas das cidades, 

portanto uma um conteúdo mais fácil de ser trabalhado em sala de aula, o que foi 

verificado durante as observações das aulas das duas disciplinas de conteúdo . Nos planos 

de aula dos alunos, notou-se uma preocupação em trazer a realidade dos alunos para 

dentro da sala de aula, como mostra o gráfico a seguir, em que 67% dos alunos buscaram 
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trazer a realidade de seus alunos para o ensino de Geografia e 67% também colocaram 

alguma pergunta no plano de aula referente ao conteúdo sobre o cotidiano dos alunos.  

 

Gráfico 2 – Percentual de alunos que utilizaram perguntas e trouxeram o cotidiano dos 

alunos para aula 
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Fonte: Trabalho de campo (2015) 

Organização: Santos (2015) 

 

Como mostra o Gráfico 2, uma metodologia muito utilizada é a de se fazer 

perguntas aos alunos sobre o tema da aula, no qual percebeu-se que, no desenvolver da 

atividade, 67% utilizaram perguntas, e queriam de alguma forma respostas que fizessem 

parte da sua realidade. Nas observações, evidenciou-se que, nas aulas em que o professor 

realizava muitas perguntas, a turma era mais participativa, em que a realidade do aluno era 

discutida em sala de aula. Outra questão é a de que, por meio de perguntas, o professor 

instiga o diálogo com outras disciplinas da Geografia e até mesmo com as disciplinas 

pedagógicas.  Pode-se assim dizer que existe um conhecimento de conteúdo geográfico do 

professor que, ao dialogar com o conhecimento pedagógico juntamente com a realidade 

dos alunos, acaba por criar um conhecimento pedagógico de conteúdo geográfico do 

cotidiano, que seria um conhecimento dialogado “refinado”, produzido do diálogo 

professor formador com o professor aluno (futuro professor). Portanto, a ideia do 

professor formador como principal possibilitador no diálogo entre os conhecimentos 

docente na construção de um conhecimento pedagógico de conteúdo geográfico é 

reforçada.  

Os autores Masseto (2003), Callai (2006) e Cavalcanti (1999) destacam a 

importância da introdução da realidade do aluno no processo de investigação, produzindo 

conhecimento sobre problemas reais, pois, deste modo, a pesquisa terá sentido para o 
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universo de referência de seus educandos. Nessa concepção, o aluno precisa ser visto 

como um ser em constante construção. 

Kaercher (2006) enfatiza que o professor de Geografia deve ter entendimento 

do que é e para que serve o conteúdo da disciplina por ele ensinada, haja visto que, sem 

saber o que queremos com nossa ciência, não há como os alunos nos ouvirem 

interessadamente. Devemos mostrar que podemos entender o mundo de uma forma 

diferente e, através da visão da disciplina Geografia, mostrar que sabemos Geografia e não 

apenas expor dados ou informações, mas sim relacionar essas informações ao nosso 

cotidiano, no sentido de entender e participar da produção do espaço. Kaercher (2006, p. 

224) nos provoca a reflexão dizendo que “[...] talvez o principal papel do professor de 

Geografia, não seja ensinar Geografia, mas realçar um compromisso que ultrapassa, ou 

seja, fortalecer os valores democráticos e éticos, a partir de nossas categorias centrais 

(espaço, território, Estado...) [...]”. Cavalcanti (2006) colabora com o autor, ressaltando 

que: 

 
Sem querer negar a importância desses objetivos para o estudo da Geografia 

(conhecer o mundo em que vivem, localizarem alguns pontos nesse mundo, 

representá-lo linguística e graficamente), é preciso acrescentar que sua função 

não se resume a eles. Tais motivos são apontados porque é próprio do cotidiano 

pensar o imediato, fazer juízos provisórios. Mas é necessário não se contentar 

com o que são, na verdade, pré-requisitos para a função mais importante da 

Geografia, que é formar uma consciência espacial, um raciocínio geográfico. E 

formar uma consciência espacial é mais do que conhecer e localizar, é analisar, 

é sentir, é compreender a espacialidade das práticas sociais para poder intervir 

nelas a partir de convicções, elevando a prática cotidiana, acima das ações 

particulares, ao nível do humano genérico  (CAVALCANTI, 1998, p. 128). 

 

 

Assim, nos indagamos, o porquê disso acontecer. Durante as observações da 

disciplina de conteúdo geográfico, era notório que não existe, e se existe, é pequena, uma 

preocupação com a formação do “professor de Geografia” mas sim com a formação do 

conteúdo geográfico. O professor é responsável por ensinar sua disciplina, muitas vezes de 

forma isolada ou com diálogos somente com os outros campos da Geografia, o que 

acarreta somente na construção do conhecimento de conteúdo geográfico, colocando de 

lado o conhecimento pedagógico e, consequentemente, a não construção de um 

conhecimento novo, o conhecimento pedagógico de conteúdo Geográfico. Pode-se dizer 

que, se durante a disciplina (o conteúdo) no qual o aluno iria elaborar o plano de aula, não 

se teve, ou se teve de forma rápida, essa relação com os conhecimentos pedagógicos, o 
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que leva a creditar que o aluno terá dificuldades na elaboração de um plano de aula 

daquele mesmo tema. 

 Um reflexo disso é o fato de que muitos alunos utilizaram temas trabalhados 

pelo professor de disciplina específica, bem como a utilização dos mesmos procedimentos 

didáticos pedagógicos e até os mesmos recursos didáticos, como um vídeo de Charles 

Chaplin do filme Tempos Modernos para se trabalhar o Fordismo. Assim como na UEG, 

na UFG os alunos se espelham no professor de determinada disciplina para ministrar a 

aula de tal conteúdo. Durante as observações, era perceptível que, durante as aulas de 

conhecimento específico da Geografia, a preocupação com o pedagógico era pouco 

inexiste tanto por parte do professor como dos alunos, mas quando era uma disciplina 

pedagógica essa preocupação existia.  

Outra questão analisada nos planos de aula se refere aos objetivos de cada 

plano. O intuito é verificar se os objetivos se aproximam de uma pensativa de ensino 

tradicional ou construtivista. 

Na análise dos objetivos e do desenvolvimento da aula propostos pelos alunos 

no plano, o intuito foi de verificar se estes baseavam na transmissão ou na construção de 

conteúdos. Nos recursos didáticos, verificamos a utilização de metodologias diversas 

como a utilização do livro didático, projetor, quadro e giz, mapas, exercícios, vídeos, 

documentários e músicas que foram os mais utilizados. No Gráfico 3, podemos ver que, na 

disciplina de Geografia da Indústria, 84% dos alunos partiram de uma perspectiva 

crítico/construtivista, e na Geografia Urbana esse número foi de 82%. Isso remete que 

esses alunos estão sendo formados pelos professores formadores de tais disciplinas com 

foco na construção do conhecimento por ele e por seus alunos futuros professores, ou seja, 

existe um diálogo de conhecimentos docentes por parte desses alunos na construção do 

plano de aula. Cabe ressaltar também que os alunos/futuros professores de Geografia 

podem ter utilizado de conhecimentos de outras disciplinas como as pedagógicas do curso, 

e que este resultado não deve ser visto como somente dessas disciplinas de conteúdos 

específico, mas pode também ser reflexo do curso como um todo. 
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Gráfico 3 – Percentual de objetivos das aulas numa perspectiva tradicional ou 

critico/construtivista 
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Fonte: dados da pesquisa (2015). 

Organização: Santos (2015) 

 

O Gráfico 3 nos remete a pensar que esses futuros professores estão se 

formando por vias de um professor formador com bases numa Geografia crítica e 

emancipadora, pois no desenvolvimento das aulas, nos planos de aula, consideramos 

analisar se o professor colocava o aluno no processo de construção do conhecimento, que 

foi como chegamos ao resultado do Gráfico 3. Assim, se esses futuros professores 

planejam uma aula sobre esta perspectiva, nos remete a pensar que ele está sendo formado 

sobre esta mesma e com professores que dialogam entre os conhecimentos docentes. 

Assim, verificamos nos planos de aula com base no Gráfico 3 que estes possuem 

interfaces de conhecimentos didáticos de conteúdo que se aproximam do diálogo entre o 

conhecimento específico de Geografia da Indústria e Geografia Urbana com os 

conhecimentos pedagógicos 

Assim, percebeu-se que a questão da articulação dos conhecimentos docentes 

na formação inicial acontece e, na análise dos planos de aula, não identificamos diferenças 

significativas entre o professor formador da disciplina de Geografia da Indústria e o de 

Geografia Urbana. Um fato percebido é o de que os alunos muitas vezes se espelham em 

seus professores da graduação para ministrarem suas futuras aulas, sendo reflexo desses 

mesmos. Na pesquisa, concluiu-se que o formador de professores desempenha papel 

importante na articulação e na construção desses conhecimentos e vemos este como um 

possibilitador desse processo. 
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CAPÍTULO 4 

EFETIVANDO UMA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO PROFISSIONAL 

POR PARTE DO PROFESSOR FORMADOR DE PROFESSORES DE 

GEOGRAFIA 

 

Este capítulo tem como objetivo estudar e analisar os limites e as 

possibilidades enfrentadas pelos formadores de professores de Geografia na construção de 

seu conhecimento profissional. Para isso, tem como base as entrevistas que foram 

realizadas com os quatros professores em que foram observadas as aulas. As entrevistas 

possuem o intuito de complementar as informações obtidas com as aulas observadas e os 

planos de aulas construídos pelos alunos de tais professores. Estas têm a finalidade, por 

meio de uma triangulação de informações, de confirmar ou refutar hipóteses evidenciadas 

até o momento. As entrevistas foram abertas e tinham como proposta a abordagem de 

questões como: a) quais são os seus esforços para formar o professor de Geografia? b) 

qual o valor formativo da disciplina que você trabalha para a formação do professor de 

Geografia? c) quais as dificuldades enfrentadas por você no ensino da disciplina?  d) o que 

é, para você, um professor de Geografia com boa formação? 

Aqui, buscamos encontrar na prática de formadores de professores de 

Geografia elementos que elucidem a formação de um conhecimento profissional por 

partes deles. Tomamos como base a categoria de análise de “base de conhecimentos” ou 

“conhecimentos de base”, que possuem o mesmo significado e só mudam de acordo com a 

tradução do inglês “knowledge base” que cada autor escolher com aporte na teoria de 

Shulman (1986 e 1987).  Ressalta-se que alguns autores utilizam o conceito de 

“conhecimentos de base”, outros com a nomeclatura de “conhecimento profissional”, mas 

ambos  possuem o mesmo significado (NASCIMENTO, 2002).  

Dentro desses conhecimentos de base ou conhecimentos profissionais, temos o 

conhecimento pedagógico de conteúdo, que é o nosso objeto de estudo, e está relacionado 

ao domínio de conhecimento do conteúdo específico da disciplina ministrada (Geografia), 

o que, como já dito, denominamos de CPCG, dialogando juntamente com os 

conhecimentos pedagógicos que o professor formador (e os professores em formação 

inicial também) deve possuir. O conhecimento pedagógico de conteúdo também é 
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denominado por Imbernón (2004) como conhecimento pedagógico especializado, que 

possui o mesmo significado. 

Assim, veremos a seguir, por meio das entrevistas realizadas, como os 

professores formadores constroem seu conhecimento profissional e como se dá a 

construção do conhecimento pedagógico de conteúdo geográfico desses professores 

formadores. 

 

4.1 Conhecimentos docentes do professor formador: o diálogo entre os 

conhecimentos como meio de construção do CPCG 

 

Partimos da tese aqui apresentada, de que o professor formador, no contexto 

da sua prática docente, é o mediador do diálogo entre os conhecimentos específicos da 

disciplina com os conhecimentos pedagógicos na construção do conhecimento profissional 

efetivado pelos alunos da licenciatura de Geografia na formação inicial. Buscamos, 

identificamos e analisamos nas entrevistas realizadas com os quatro professores em que as 

aulas foram observadas como se dá, na visão deles, a produção do CPCG, ou seja, como 

se desenvolve a Didática da Geografia, no sentido de contribuir com a sua 

profissionalidade.  

Amparamo-nos na base de conhecimentos docentes de Shulman (1986 e 

1987), e na mediação didática proposta por Libâneo (2004), dentre outros autores em que 

nossa pesquisa buscou aporte. Portanto, entendemos que, quando o professor utiliza 

criativamente diferentes metodologias e desenvolve modos de explicar um mesmo 

conteúdo de várias formas em sala de aula, apresentando-o aos seus alunos, utilizando 

diferentes exemplos com o intuito de tornar tal conteúdo ensinável e compreensível, ou 

seja, o professor medeia esse processo de aprendizagem do aluno de forma ativa, ele 

desenvolve um raciocínio próprio e uma ação pedagógica, bem como a construção de 

conhecimentos próprios indispensáveis a sua prática pedagógica, auxiliando no 

desenvolvimento de sua profissionalidade e, assim, constrói o CPC (conhecimentos 

pedagógicos de conteúdos), e se este conteúdo for de Geografia, constrói o que chamamos 

de CPCG (conhecimentos pedagógicos de conteúdos geográficos). Nesse sentido, não 

existe profissionalidade do professor sem a construção de conhecimentos, sejam eles de 

conteúdo, pedagógicos, de contexto ou da experiência, entre outros já vistos.  
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O professor formador constrói conhecimentos de diversas formas, em 

diferentes tempos ao longo de sua formação, como já foi visto anteriormente, mas 

entendemos como um dos elementos mais importantes ao desenvolvimento da 

profissionalidade do professor formador de Geografia a construção do CPCG, que envolve 

dois elementos que consideramos os mais importantes no oficio de ser professor, que são o 

domínio do conteúdo e domínio dos conhecimentos pedagógicos gerais, no qual o diálogo 

e a articulação destes dois elementos, e não só estes, constrói o CPCG. Ressaltamos a 

importância dos outros conhecimentos docentes da base de conhecimentos de Shulman 

(1986 e 1987), ou de outras teorias, como os conhecimentos do contexto ou da 

experiência, mas vemos nesses dois uma maior importância na formação, no oficio e na 

construção da profissionalidade do professor e do professor formador. Nesse sentido, 

entendemos que esse processo de construção de conhecimentos se dá da maneira como 

mostra o mapa conceitual abaixo. 
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ministrar o conteúdo proposto. Por meio da mediação pedagógica, e nessa mediação ele 

desenvolve o raciocínio pedagógico e, em seguida, o raciocínio pedagógico de conteúdo, 

no nosso caso, um conteúdo geográfico. Assim, confirmamos nossa tese de que o 

professor formador, no contexto da sua prática docente, é o mediador do diálogo, o 

elemento central entre os conhecimentos específicos da disciplina com os conhecimentos 

pedagógicos na construção do conhecimento profissional. 

Como já vimos, a didática exerce uma importante função, no sentido de 

mediar a teoria e a prática docente e, assim, evitar o espontaneismo e o praticismo. Por 

meio da didática, o professor desenvolve o CPC e isso é resultado da necessidade posta 

pela prática profissional do professor em tornar os conteúdos atraentes para os alunos, ao 

fazer com que estes tenham significado em seu cotidiano. Portanto, o desenvolvimento do 

CPC, ou do CPCG, é uma ação, raciocínio, reflexão e um esforço de intelectualidade do 

professor formador em didatizar os conteúdos a serem ensinados, no qual não há espaço 

para uma prática de bases tradicionais. 

O roteiro de entrevista foi composto por cinco perguntas que versavam sobre a 

prática formativa do professor de Geografia. A primeira pergunta era bastante abrangente 

e buscou de uma forma mais geral entender quais eram a dificuldades enfrentadas por 

aquele professor para formar o professor de Geografia. De forma geral, o que 

pretendíamos de imediato era instigar o professor entrevistado em qual era a dificuldade 

que lhe vinha de imediato na cabeça, e se isso iria vir de encontro à nossa hipótese de que 

hoje uma das principais dificuldades para se formar o professor de Geografia é a 

deficiência ou de conhecimento de conteúdo, ou de conhecimento pedagógico. 

Foi de consenso de todos os professores entrevistados que a formação do 

professor de Geografia envolve vários aspectos, e que não se pode atrelar uma má 

formação a somente um aspecto, como, por exemplo, a deficiência de conhecimento de 

conteúdo. Todos veem a formação do professor como um processo contínuo que nunca de 

dá por acabado. 

Para a análise das entrevistas, fizemos as transcrições das mesmas, em seguida 

uma leitura e, posteriormente uma nova leitura destacando as palavras principais no intuito 

de identificar categorias de análises para tais entrevistas, visto que obtivemos respostas 

variadas para uma mesma pergunta. Foram feitos os seguintes questionamentos:  

a) Quais têm sido as principais dificuldades enfrentadas por você para formar 

um professor de Geografia?  
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b) Você tem se esforçado em tentar fazer o diálogo entre conteúdos específicos 

e pedagógicos pra formar professor de Geografia? 

 c) Em relação à sua disciplina, qual seu valor formativo para a formação do 

professor de Geografia?  

d) Especificamente nessa disciplina, quais as dificuldades encontradas por 

você para ministrá-la?  

e) O que é pra você um bom professor de Geografia? 

 

Assim, identificamos uma categoria central que seria a articulação entre 

conhecimento de conteúdo e conhecimento pedagógico e outras subcategorias como: 

relação teoria e prática; a fragmentação como dificultadora da CPCG; a valorização 

profissional; a mediação pedagógica. Assim, a seguir, discutiremos tais categorias. 

 

4.1.1 Articulação entre conteúdo pedagógico e conteúdo específico 

 

A categoria de Articulação entre conteúdo pedagógico e conteúdo 

específico abarca inúmeras questões, ou subcategorias que foram identificadas durante as 

entrevistas, que trataremos com base nos seguintes tópicos:  

 A importância do conhecimento de conteúdo da Geografia;  

 A desvalorização das licenciaturas e consequentemente dos conhecimentos 

pedagógicos;  

 A fragmentação dos conteúdos nos cursos de formação de professores de 

Geografia; 

 Somente se aprende a ser professor na prática;  

 Não existe uma relação teoria e prática.  

 

Todas essas são questões pertinentes para se pensar a formação do professor 

de Geografia e, consequentemente, a prática do professor formador e a maneira como ele 

constrói seus conhecimentos docentes e o CPCG, como veremos a seguir. Ressalta-se que 

essas subcategorias não necessariamente refletem a prática do professor entrevistado, mas 

sim o que pode ser identificado no processo de formação docente em Geografia em 

aspectos gerais que podem envolver outros professores e questões institucionais. 
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Na primeira subcategoria identificada nas entrevistas, percebeu-se a 

importância do domínio dos conhecimentos de conteúdo da Geografia. Foi de consenso 

dos quatro entrevistados que o professor deve possuir primeiramente o conhecimento de 

conteúdo que ele ensina, para depois mobilizar os conhecimentos pedagógicos e didáticos 

necessários para ensinar aquele conteúdo, como podemos ver na afirmação abaixo: 

 

Tem que se ter o domínio mínimo de alguns padrões conceituais, de temas da 

disciplina que eu ministro necessita, como exemplo, fatores vocacionais, a 

questão da organização do processo produtivo, a busca como um elemento do 

espaço, o que se apropria da natureza, e que transforma o espaço. Então, nesse 

aspecto, há sempre a preocupação de primeiro se fazer essa base 

(PROFESSOR 2, 2015). 

 

Shulman (1986) chama atenção para a importância do conhecimento de 

conteúdo específico dentre os conhecimentos que o professor deve possuir. Para ele, todo 

professor, é professor de alguma disciplina e é essa especificidade que deve servir de base 

à sua profissionalização. O domínio dos conhecimentos de Geografia é essencial e é visto 

como o “pontapé” inicial da organização e do planejamento de qualquer aula é o primeiro 

conhecimento mobilizado pelo professor para ministrar com qualidade uma aula de 

Geografia.  

O professor precisa saber como funciona a organização estrutural do conteúdo por 

ele ensinado dentro da disciplina. Shulman (2005) destaca que, para conhecer bem os 

conteúdos, é preciso ir além do conhecimento dos fatos e conceitos, compreendendo a 

natureza epistemológica da disciplina.  

Shulman (1986) valoriza tal conhecimento, mas destaca que o professor, aqui 

de Geografia, deve pedagogizar esse conhecimento específico de modo que seus alunos 

consigam entendê-lo, e assim construir o CPCG. Para o Professor 2, primeiro é necessário 

ter uma base do conhecimento de conteúdo para depois se pensar nos conhecimentos 

pedagógicos pois, sem saber o conteúdo, não se sabe qual a melhor maneira de ensiná-lo. 

Acredita-se que este não deve ser o único conhecimento que o professor formador deve 

possuir, pois sabe-se da importância de ambos os conhecimentos para a formação docente, 

seja a competência disciplinar ou no que tange a habilidade didática, e não se pretende 

aqui dizer que um é mais importante do que o outro, até porque defende-se a ideia de que 

deve haver o diálogo entre ambos, como mostra a entrevista como o Professor 3: 
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Tem gente que coloca um peso muito grande no conteúdo, saber o conteúdo é o 

mais importante.  Eu acho que é fundamental, mas, além disso, eu tenho que ter 

conhecimento pedagógico. É fundamental entender da didática geral, 

específica, de legislação, os conteúdos específicos próprios para ensino 

(PROFESSOR 3, 2015). 

 

 

A competência disciplinar, ou o domínio dos conteúdos específicos de uma 

dada ciência e, no nosso caso, os conhecimentos pertinentes à ciência geográfica, são 

importantes para que o professor formador forme um professor de qualidade, que saiba e 

compreenda sua ciência, mas esse não deve ser visto como o conhecimento de maior 

importância para o professor. O conhecimento de conteúdo de fato possui uma grande 

importância, e acreditamos que este deva ser o primeiro conhecimento utilizado pelo 

professor, visto que somente depois de saber o conteúdo o professor saberá quais outros 

conhecimentos ele mobilizará para ministrar sua aula.  

Sobre a importância do conhecimento de conteúdo, o Professor 1 afirma que, 

se o docente não possui o conhecimento de conteúdo e der valor demasiado ao 

conhecimento pedagógico e à didática, ele acaba desempenhando um “oficio sem saber”. 

O que de fato não pode ocorrer é um professor que priorize somente o conhecimento de 

conteúdo em detrimento dos outros saberes e conhecimentos, como o conhecimento 

pedagógico, ou vice-versa, como mostra a citação abaixo: 

 

Já avançamos no sentido de entender que a formação do professor requer uma 

boa formação pedagógica, mas existe ainda essa fragmentação e muito daquela 

formação pedagógica ainda continua sendo “o oficio sem saber”. Muito se fala 

da didática geral, mas sem voltar pra uma situação especifica que o aluno 

enfrentará. O conteúdo não esta sendo muito bem trabalhado. Minha tarefa é 

fazer com que o aluno trabalhe o conteúdo e a abordagem pedagógica, mas ele 

ainda tem dificuldade de como fazer aula com aquele conteúdo (PROFESSOR 

1, 2015). 

 

Davini (1995) corrobora nesse sentido, ao enfatizar que existem tradições na 

formação do educador como “configurações de pensamento e ações que, constituídas 

historicamente, se mantém ao longo do tempo, estando institucionalizadas, incorporadas 

às práticas e à consciência dos sujeitos” (p.20). Para a autora, uma dessas tradições é o que 

ela chama de “tradição acadêmica”, que é a preocupação com os saberes disciplinares, no 

qual o professor é visto como um especialista em disciplinas e que vincula sua formação 

estritamente ao domínio destas, cujos conteúdos deve dominar e transmitir. A tradição 

acadêmica é fruto da racionalidade positivista, de paradigmas tradicionais, como já vimos, 
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no qual se tem uma valorização dos conhecimentos de disciplinas, de conteúdos, da 

matéria, e uma desvalorização do conhecimento pedagógico, visto como um depósito de 

teorias isoladas, e da crença na neutralidade da ciência, que será o próximo ponto 

abordado na análise das entrevistas. 

Durante as observações, era comum ouvir dos alunos questões como: não se 

aprende grande coisa na faculdade; os saberes são adquiridos principalmente na sala de 

aula; a maioria dos saberes se adquire na própria prática, pois a Universidade não 

prepara muito. Acreditamos que não se pode atribuir maior importância à academia ou à 

prática, vista como o locus privilegiado da construção dos conhecimentos docentes por 

muito professores. Os conhecimentos aprendidos na academia possuem a mesma 

importância dos conhecimentos aprendidos na prática, na experiência em sala, tampouco 

pode se dar mais importância a essa última, visto que, sem os conhecimentos acadêmicos, 

de conteúdo, a ação pedagógica do professor será debilitada e ele não conseguirá construir 

o CPCG, para que de fato possa promover o ensino e a aprendizagem do aluno, ou seja, 

ele se torna um professor que possui um oficio sem saberes e, portanto, não é um bom 

professor.  

Desse modo, podemos afirmar que o professor que exerce um “oficio sem 

saber” é o professor que não possui os conhecimentos necessários e básicos para sua 

profissão, e não necessariamente é aquele que não possui o conhecimento de conteúdo. 

Este é um professor que ensina, mas na maioria das vezes o aluno não aprende, pois ele 

não possui os conhecimentos docentes básicos de sua profissão, sejam eles conhecimento 

de conteúdos ou conhecimentos pedagógicos.  

 

4.1.2 Mediação na construção do CPCG 

 

Outro entrevistado confirma a tese de que o professor, no contexto da sala de 

aula, é o mediador entre os conhecimentos específicos e pedagógicos, ao afirmar que “[...] 

minha tarefa é fazer com que o aluno trabalhe o conteúdo e a abordagem pedagógica, 

mas ele ainda tem dificuldade de como fazer aula com aquele conteúdo” (PROFESSOR 

1, 2015). Nesse sentido, este mesmo professor atribui a ele a mediação entre os 

conhecimentos docentes e vê aí uma forma de proporcionar uma melhor formação ao 

futuro professor de Geografia. É nesse exercício de mediação didática que ele também, ao 

refletir sobre sua prática formadora, se faz um melhor professor formador, construtor de 
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seus conhecimentos docentes e que aperfeiçoa sua profissionalidade. Podemos assim dizer 

que a resposta da primeira questão pelos quatro professores foi a de que eles se viam como 

mediadores dos conhecimentos específicos e pedagógicos na formação do futuro 

professor de Geografia, que caberia a eles promover esse diálogo e, por meio desta ação 

eles também, professores formadores, dialogam, bem como constroem conhecimentos 

docentes necessários ao oficio de ser professor formador. 

O Professor 1 argumentou que existe uma deficiência de conhecimento de 

conteúdo por parte dos alunos, que existe essa fragilidade na formação do conhecimento 

de conteúdo específico. Para o entrevistado, essa é uma deficiência que vem desde a 

educação básica até a universidade, visto que o aluno não possui hábitos de estudo que 

deveriam vir desde a educação básica, como o hábito de leitura e a deficiência para 

compreensão e interpretação de textos por exemplo. Essa deficiência vinda da educação 

básica é algo que vem de encontro ao que já discutimos anteriormente, que mesmo com os 

avanços da ciência geográfica, ainda é forte o ensino de uma Geografia Escolar com bases 

tradicionais, que não ensina e não instiga o aluno a pensar, mas sim a memorizar. Não que 

a memorização não seja algo importante, mas saber o nome de um rio apenas por saber 

não faz sentido e não tem importância, pois tal informação deve vir caminhada de um 

contexto social, cultural, político ou econômico, instigando, por exemplo, o aluno a saber 

a importância daquele rio para as famílias que moram na região onde se situa, se eles tiram 

seu sustento de lá, como está a preservação do rio, e outros aspectos relevantes. 

O professor possui, assim, papel de muita importância no sentido de que, ao 

fazer com que o aluno, neste caso, o futuro professor, aprenda/construa conhecimentos de 

conteúdos da Geografia, no intuito de dar significado de tal conteúdo ao aluno para a 

ciência que ele está ensinando. Para que esta não seja uma ciência sem sentido e sem 

propósito, o professor formador deve mobilizar seus conhecimentos docentes e buscar 

formas e estratégias para que o aluno tenha interesse pela Geografia. Ao pensar/raciocinar 

sobre tais estratégias e formas de como ensinar Geografia, ele constrói um raciocínio 

pedagógico de conteúdo geográfico que contribui para a uma profissionalidade específica 

da Geografia. 

Ao buscar formas e estratégias para que o aluno tenha interesse pela 

Geografia, o professor formador constrói um raciocínio pedagógico de conteúdo 

geográfico com foco em motivar o aluno a gostar dos conteúdos da área, centrando no que 
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aqui chamamos de conhecimento de motivação, outra categoria identificada nas 

entrevistas que veremos a seguir.  

Outra subcategoria identificada é a de desvalorização das licenciaturas e, 

consequentemente, dos conhecimentos pedagógicos. O Professor 1 enfatiza que uma das 

principais dificuldades está em motivar o aluno a querer ser professor, a exemplo da 

dúvida de qual carreira profissional seguir, pois eles entram no curso com a imagem de 

que as licenciaturas são cursos desvalorizados, sem prestigio e de baixa remuneração. 

Assim, despertar no aluno o interesse em ser professor é uma dificuldade enfrentada pelos 

professores formadores. Para o Professor 4, o aluno entra na licenciatura sem saber se quer 

ser professor, e alunos já no terceiro ano, ainda possuem tal dúvida. Alguns alunos não se 

reconhecem enquanto professores e cabe ao professor formador 

  

[...] despertar neles o interesse pela licenciatura, que é a formação que eles 

estão tendo, é um dos pontos mais difíceis. Eles ainda no terceiro e quarto ano, 

estão se perguntando se eles querem ser professor. Cada vez mais eles veem a 

profissão de professor como algo distante, algo que não vai dar um retorno, 

algo que não é valorizado pela sociedade [...] (PROFESSOR 4, 2015) 

 

 

Assim, o professor formador desenvolve saberes e conhecimentos para 

motivar o aluno a querer ser professor e passa a ter a “tarefa” de despertar no aluno essa 

vontade diante de um cenário de desvalorização e precarização da carreira docente perante 

a sociedade. Não haveria aqui uma nomenclatura para tal conhecimento ou saber, mas 

seria algo parecido com “conhecimento de incentivo” que o professor formador deve 

possuir (não sabemos se já existe tal conceito, e não nos referimos a esse conceito somente 

com base nos programas de incentivo a docência como o Prolicem), em que o professor 

formador busca em seus conhecimentos de base aspectos positivos para que esse aluno, 

perante tal desvalorização e pouca atratividade da carreira de professor e perante outras 

carreiras, queira exercer a carreira docente. 

 Durante as observações, ações de incentivo à profissão de professor foram 

observadas com frequência nas aulas, principalmente nas duas disciplinas de cunho 

pedagógico. Tais professores reconheciam a desvalorização da profissão, mas buscavam 

sempre ressaltar os aspectos positivos da carreira docente como forma de incentivar os 

alunos a continuarem no curso.  

Esse conhecimento de incentivo se refere a aspectos gerais que os professores 

formadores utilizam para incentivar os licenciandos a permanecerem nos cursos de 
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formação de professores, visto que boa parte desses desiste do curso ainda no primeiro 

ano. Um aspecto positivo, que vale ser ressaltado, são os programas de bolsas de incentivo 

a futuros professores, como o Programa de Licenciaturas (Prolicem) e o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic), que são atrativos e funcionam como 

forma de incentivo para que os alunos continuem na licenciatura.  

Nas observações, esse conhecimento de incentivo só funciona se o professor 

formador agir de forma “incentivadora” e “motivadora” durante suas aulas. Aqui, o termo 

“conhecimento motivador” soaria melhor, no qual o professor formador demonstra gostar 

de sua carreira e motiva os alunos a gostarem também.  Tal afirmação se dá com base na 

fala do Professor 3 (2015), quando ele afirma que “é preciso fazer um esforço para que o 

aluno se veja como um futuro professor e seja responsável no mercado de trabalho”. 

O que seria então um conhecimento de incentivo específico do professor 

formador de Geografia? De forma geral, acreditamos que tal incentivo deve surgir da 

essência do que é a Geografia e sua importância para a sociedade. Corroborando com 

autoras como Cavalcanti (2006) e Callai (2006), entre outros, em que o foco do ensino 

aprendizagem em Geografia é a construção de um raciocínio geográfico, acreditamos que, 

em tal conceito e em sua definição, estão os principais incentivos em querer ser um 

professor de Geografia. Esse conhecimento de incentivo do professor formador de 

Geografia deve possuir características de uma identidade docente geográfica (sem a 

intenção de aprofundar em tal discussão sobre identidade docente), como criticidade, 

construção de um sujeito politizado, viajante, que exerce sua cidadania e que procura 

sempre fazer uma leitura de mundo e análise das transformações do espaço geográfico e 

propõe sempre mudanças para uma sociedade mais justa e igualitária. Estas seriam 

características básicas de um conhecimento de incentivo do professor formador de 

Geografia. Esse professor formador constrói, ao longo de sua trajetória profissional, 

modos de agir que despertem em seus alunos a vontade de ser professor e, 

especificamente, de ser professor de Geografia, ou seja, o professor formador constrói o 

conhecimento de incentivo específico do professor de Geografia durante a formação dos 

futuros docentes de Geografia. 
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4.1.3 A valorização profissional 

 

Percebe-se que os professores formadores entrevistados têm a consciência de 

que o mundo atual requer uma nova concepção de professor, tanto em sua própria prática, 

como na prática do professor que ele esta formando. Tomemos por base a fala do 

Professor 3 na citação abaixo,  em que ele afirma que o professor formador deve 

demonstrar a importância de sua profissão, o quanto é importante ser professor. Esse 

professor cita o exemplo de que, muitas vezes, o aluno, aqui futuro professor, vê o 

professor como um profissional qualquer, uma atividade que qualquer um poderia realizar. 

O professor entrevistado traz como exemplo o professor que lê, ou pede que algum aluno 

leia determinado parágrafo e o explica em seguida, tornando isso um hábito rotineiro em 

sala de aula, ou seja, uma tarefa que, visto desta forma, parece simples, que qualquer um 

pode desempenhá-la.  

Esta é a concepção simplista de ser professor que muitos possuem. Professor é 

aquele que sabe o conteúdo e não possui os meios e estratégias para ensinar e fazer como 

que o aluno aprenda e que esse conhecimento tenha significado para ele, ou seja, um 

professor que não possui conhecimentos pedagógicos e não possui didática, um professor 

que ministra aulas com bases em uma Pedagogia e Geografia de paradigmas tradicionais, 

sem inovações, no qual não consegue proporcionar a seus alunos a construção do CPCG, 

como vemos na citação abaixo: 

 

Você deve demonstrar e esforçar a importância que é o profissional de 

Geografia e não deixar que o aluno se desvalorize. Os alunos não são 

acostumados a se verem respeitados e é preciso mudar essa posição de que o 

professor possui a metodologia de somente ler o parágrafo e depois explicar 

com uma atividade muito comum e a partir disso há uma avaliação muito 

crítica deste professor. E é preciso não repetir esse modelo, pois esse modelo é 

bem mais fácil e simples, ao invés de fazer a diferença (PROFESSOR 3, 2015). 

  

A profissão de professor, segundo Imbernón (2004, p.14) exerce funções como 

a “motivação, luta contra a exclusão social, participação, animação de grupos, relações 

com estruturas sociais, com a comunidade etc... E é claro que tudo isso requer uma nova 

formação: inicial e permanente”. Quando o professor 3 coloca que é mais fácil ministrar 

uma aula em que o aluno lê um parágrafo e ele explica, e que esse professor não fará a 

diferença, ele vem de encontro ao que Imbernon (2004) afirmou acima, de que esse 
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professor não irá de fato ensinar uma Geografia crítica, de significado para o aluno, e sim 

uma Geografia decorativa em que este professor será apenas mais um.  

 Nesse sentido, a ação do professor que vê a Geografia ainda como decorativa 

em sala de aula, descrita por Cavalcanti (2007), mostra uma insatisfação dos educandos 

pelo estudo de Geografia. 

 

O aluno, em geral, não quer decorar fatos, nomes da Geografia, não porque ele 

não quer decorar nenhuma informação, mas porque ele é não é mobilizado para 

as informações da Geografia. É claro que o ensino de nenhuma matéria pode se 

pautar apenas pela memorização. Ensino é uma memorização enquanto tal não é 

conhecimento, nem provoca mudança na qualidade do pensamento (p.133). 

 

O professor formador que ainda permanece com uma Geografia de bases 

tradicionais acaba por formar futuros professores com o mesmo comportamento, pois o 

aluno se espelha no professor formador. Daí a importância do professor se mostrar 

satisfeito com sua carreira profissional, ou seja, um bom professor deve ter tido contato 

com outro bom professor. Assim, vemos que existe uma desvalorização das licenciaturas, 

do professor, e que o professor formador fica com mais uma função, a de estimular os 

alunos e futuros professores a querer ser professor.  

Diante de tal desvalorização, o conhecimento pedagógico e didático do 

professor acaba por se visto com inferioridade perante os conhecimentos de base que o 

professor deve possuir para exercer o seu oficio, e cabe aqui, mais uma vez, ao professor 

formador, valorizar tais conhecimentos perante o aluno e mostrar que deve haver uma 

articulação entre estes.  

Para os professores 1, 3 e 4, dentro da própria universidade existe uma 

desvalorização das licenciaturas, no sentido de que as disciplinas pedagógicas têm menos 

importância no processo de formação docente, como mostra a citação abaixo. Por serem 

disciplinas “inferiores”, os professores das disciplinas de conteúdo acabam por não 

dialogar com as mesmas. 

 

Dentro da própria universidade existe a desvalorização das licenciaturas. Nos 

últimos anos, todas as políticas implementadas vão no sentido de aligeirar esse 

processo de formação do professor e isso é difícil. Nós estamos tendo uma 

reformulação da matriz neste momento e nos preocupamos em não desvalorizar 

as disciplinas específicas e nem as pedagógicas, mas tivemos dificuldades em 

manter as específicas devido a reestruturações que são impostas pela 

universidade e pelo MEC e isso se torna um desafio em manter uma 

licenciatura de qualidade para a formação do aluno especificamente 

(PROFESSOR 4, 2015). 
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Sobre isso, Leão (2008) destaca a existência de questões políticas no interior 

dos cursos de graduação em Geografia. O autor afirma que, muitas vezes, não há o 

envolvimento dos professores do curso com a construção da estrutura curricular, e que os 

professores acabam por dividir o curso entre as diferentes correntes que o compõem, como 

Geografia Física, Geografia Humana, bacharelado e licenciatura, tradicional e crítica e até 

esquerda e direita. A estrutura curricular é vista pelos professores como um “território” a 

ser conquistado. Quanto mais disciplinas voltadas para sua área de pesquisa, mais 

“território” aquele professor conquistou, detendo o poder, o que controla mais disciplinas 

e isso acaba por prejudicar o processo de formação e de profissionalização do professor de 

Geografia.  

 

4.1.4 A fragmentação como dimensão dificultadora da CPCG 

 

Outro aspecto notado durante as entrevistas e as observações é a de que há 

uma fragmentação dos conteúdos (ou conhecimentos) nos cursos de formação de 

professores de Geografia. Em amplos sentidos, o professor formador deve partir da ideia 

de uma formação intelectual e da construção do conhecimento do aluno e da sua também, 

no processo de ensino aprendizagem. O Professor 1 argumentou que há fragmentação e a 

desarticulação entre os conhecimentos específicos e os conhecimentos pedagógicos, e que 

muitas vezes o que ocorre é um oficio sem saber, como vemos a baixo. 

 

Nós temos muita fragmentação de conteúdo, muito pouco diálogo tanto dentro 

das disciplinas de conteúdo quanto nas disciplinas pedagógicas e 

principalmente entre estes dois núcleos. Já avançamos no sentido de entender 

que a formação do professor requer uma boa formação pedagógica, mas existe 

ainda essa fragmentação e muito daquela formação pedagógica ainda continua 

sendo “o oficio sem saber” (PROFESSOR 1, 2015). 

 

O Professor 1 discute dois pontos importantes da fragmentação da 

profissionalidade do professor, que é o professor que sabe o conteúdo, mas não sabe 

ensinar, ou o professor que sabe ensinar mas não sabe o conteúdo (se isso é possível). De 

um lado, tem-se a visão que a universidade forma professores desvinculados da realidade 

da escola. Do outro, existe a visão de senso comum sustentando que se aprende a ensinar 

com a prática docente. Existem ideias propagadas pelo senso comum de que para saber 

ensinar, basta conhecer o conteúdo, e para transmiti-lo, basta ter talento, “dom para ser 
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professor” bom senso, intuição, ou já ter experiência. Um ensino que parte de tais 

pressupostos prejudica o processo de formação da profissão docente e dificulta a 

construção dos conhecimentos docentes próprio do ofício de ser professor, uma vez que, 

nessa perspectiva, o que parece é que o professor já nasce sabendo exercer a profissão. 

Ressaltamos que a Geografia é uma ciência que bebe das mais diversas fontes, 

ou seja, de outras ciências, e durante um curso de formação de professores de Geografia é 

comum a divisão de conteúdos que acabam por serem ministrados de forma isolada pelas 

disciplinas, e não se pretende questionar aqui tal divisão, até porque não é este o nosso 

foco. Durante muito tempo, tais disciplinas eram da Geografia ou da Pedagogia, e dentro 

da Geografia, por “beber” de outras ciências, acaba por se ter uma fragmentação ou 

dicotomização entre o que se chama Geografia Humana e Geografia Física e, dentro 

dessas duas, acaba-se por ter disciplinas que hora focam em uma, ou em outra, muitas 

vezes sem fazer conexões ou diálogo de ambas “Geografias”. No que tange às disciplinas 

pedagógicas, hoje há disciplinas pedagógicas específicas da Geografia, o que não havia no 

início dos cursos de formação de docentes na área. O que estamos mostrando é de que 

sempre existiu uma fragmentação dos conteúdos nos cursos de licenciatura em Geografia e 

que isto sempre foi um empecilho para o professor formador formar melhor o professor de 

Geografia, e para que ele mesmo construa cada vez mais conhecimentos docentes e 

desenvolva sua profissionalidade.  

Ainda a respeito dessa fragmentação de conteúdos, o Professor 2 afirma que 

não adianta ensinar um determinado conteúdo de Geografia Física desvinculado da 

Geografia Humana, pois aquele conteúdo perde sentido. O que se nota é que, antes mesmo 

de se pensar na articulação entre os conhecimentos de conteúdo geográficos com os 

conhecimentos pedagógicos e didáticos, os professores formadores de Geografia devem 

pensar em um diálogo e articulação entre Geografia Física e Geografia Humana. O 

elemento físico da Geografia por si só não é capaz de proporcionar uma aprendizagem 

significativa para o aluno. 

 

Não adianta saber geologia pura, eu preciso entender a geologia na 

perspectiva que ela possa me ajudar a compreender como, por exemplo, porque 

determinada região eu tenho uma apropriação mais intensa da natureza através 

de atividade agrícola ou pelo crescimento da cidade (PROFESSOR 3, 2015). 

 

Acreditamos que tal fragmentação acaba por ser uma necessidade para se 

organizar os cursos de licenciatura, mas que isto acaba por dificultar para o professor 
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formador o diálogo entre estes diversos conteúdos necessários à formação doocente. Nesse 

sentido, acreditamos que um dos elementos fundamentais é o diálogo e a articulação entre 

os conteúdos específicos da Geografia, e no caso da formação do professor da área, antes 

mesmo do diálogo e da articulação entre os conhecimentos de conteúdos e conhecimentos 

pedagógicos deve haver o diálogo entre os mais variados campos da Geografia, ou seja, 

uma Geografia interdisciplinar
9
. 

Ainda sobre esta mesma categoria, o Professor 3 salientou que, ao ministrar a 

disciplina Didática e Prática Docente em Geografia I, os alunos sempre chegavam com 

dificuldades referentes aos conteúdos geográficos, e que sua disciplina é o momento em 

que o aluno precisa mobilizar os conhecimentos de conteúdos da Geografia que ele 

aprendeu com os conhecimentos pedagógicos por meio de uma didática específica da 

Geografia. “É nesse momento de fato que boa parte dos alunos irão começar a relacionar 

o que foi visto na Geografia com o que será ensinado” (PROFESSOR 3, 2015). Para esse 

entrevistado, as dificuldades enfrentadas se baseiam no fato de que o aluno chega a essa 

disciplina com uma deficiência de conteúdos da Geografia, e cabe a ele ensinar os mais 

variados conteúdos da área, em que ele acaba por não dar conta de oferecer tal suporte ao 

aluno. Além disso, o conteúdo que o aluno aprende durante todo o curso, segundo o 

Professor 3, o aluno não consegue identificar no livro didático, em que existe um 

distanciamento do que é visto na universidade e o que é visto na Geografia escolar. 

 

A impressão que temos é que tudo o que já foi estudado nos 

semestres anteriores tanto em disciplina da área física, humana, 

Cartografia, nas didáticas, parece que somem. É como se não 

conseguisse relacionar aquilo que estudou com o que será 

trabalhado na escola. Na cabeça do aluno parecem mundos 

diferentes. A impressão é que além de não saber o conteúdo, 

parecem que não conseguem enxergar aquele conteúdo no livro 

didático. E também dificuldade do aluno que não aprendeu mesmo 

com estudo ruim. Então eu entro com suporte para fazê-los 

enxergar o conteúdo, fazê-los dominarem o conteúdo. Também o 

problema que alguns professores trabalham sem essa 

preocupação de que estamos formando um licenciando, com um 

linguajar diferente do conteúdo do que está no livro didático, não 

ensinando também como enxergar didaticamente. Eu não consigo 

resolver disciplinas que já passaram e que tiveram dificuldades. E 

                                                 
9
 Interdisciplinaridade é um movimento contemporâneo presente nas dimensões da epistemologia e da 

pedagogia, que vem marcando o rompimento com uma visão cartesiana e mecanicista de mundo e de 

educação e, ao mesmo tempo, assumindo uma concepção mais integradora, dialética e totalizadora na 

construção do conhecimento e da prática pedagógica (Thiesen, 2008, p.01). 



145 

 

o aluno dificilmente retoma a teoria para resolver esse problema e 

prefere estudar o conteúdo do livro didático (PROFESSOR 3, 

2015). 

 

4.1.5 Relação teoria e prática 

 

Como vimos na citação acima, outro aspecto importante nos cursos de 

formação de professes de Geografia é a respeito da relação teoria e prática, em que 

muitas vezes a teoria é algo distante da prática, ou vice-versa. Para o Professor 3, a teoria e 

a prática são importantes e não somente um ou outro, pois não existe teoria sem prática, 

nem prática sem teoria. O entrevistado ainda ressalta que não se trata somente das teorias 

referentes à Geografia, mas as teorias da Educação, da Didática, ou seja, do ensino. 

Aqui, entende-se por teoria, os conhecimentos de forma geral que envolvem 

tanto as teorias específicas da Geografia como as da área da Educação, da Pedagogia e da 

Didática. Portanto, o professor deve possuir conhecimento teórico para poder colocar em 

prática, ou seja, a teoria precisa da prática e a prática precisa da teoria, pois não existe 

prática pedagógica sem o alicerce das teorias educacionais, pedagógicas e didáticas 

próprias da profissão docente. Assim, podemos afirmar que a articulação ente a teoria e a 

prática proporciona a construção do conhecimento e, se são teorias próprias da Geografia e 

ao seu ensino, proporcionam a construção do CPCG e superam em boa medida a 

fragmentação. 

Portanto, a relação/articulação entre teoria e prática contribui com a 

profissionalidade do professor formador e este, ao fazer tal relação/articulação, contribui 

na formação do futuro professor de Geografia e em sua futura profissionalidade.  

Ser professor é uma atividade essencialmente relacionada com a construção do 

conhecimento/saber e sua utilização. O que um professor pensa e faz é um “saber-fazer”, 

que é resultado do processo de construção de conhecimentos e saberes e 

consequentemente da mediação do professor com os alunos, e este é posteriormente, ao 

mesmo tempo, um “saber prático”, no sentido de um discurso com a práxis, ou seja, práxis 

no sentido de praticar a teoria e teorizar a prática como momentos de um mesmo e único 

processo. Para Dewey e Radtke (1993), o “saber-fazer” do professor vem sempre 

acompanhado de questões subjetivas e preferências pessoais, ou seja, é um “saber-fazer” 

contextualizado advindo de várias ações, de um ciclo de raciocínio que veremos adiante, 

em que o professor considera suas preferências com base em suas experiências cotidianas 

e é nesse ciclo que ele busca, ou deveria buscar, relacionar a teoria e a prática. 



146 

 

É nesse momento de articulação entre teoria e prática que ocorre a construção 

do CPCG. Para Shulman (1986), essa é uma questão importante para a análise dos 

processos de ensino, em que num primeiro momento há o estudo do conteúdo do ensino, 

ou seja, o conhecimento que os professores possuem sobre os conteúdos e, posteriormente, 

a maneira como esses conteúdos são transformados em ensino com a utilização de uma 

didática específica para ensinar a ciência com a qual o professor formador trabalhar. 

Quando o professor formador de Geografia organiza sua aula, o conteúdo que irá 

ministrar, faz-se necessário de sua parte um ciclo de raciocínio, que entendemos como um 

raciocínio pedagógico de conteúdo geográfico que se dá por meio da teoria e da prática. 

Esse raciocínio é produzido por meio de uma ação-raciocínio que envolve atividades de 

compreensão, transformação, instrução, avaliação, reflexão e uma nova compreensão, ou 

seja, em um processo de construção que culmina na construção do conhecimento 

pedagógico. O professor, ao cumprir este ciclo em que inicia como aprendiz do conteúdo 

de sua aula, torna-se um profissional professor propriamente dito. 

Para Shulman (1986), o ciclo acima mencionado só é possível se antes disso o 

professor fizer a combinação de outros processos como a preparação, a representação, a 

seleção instrucional e adaptação do conteúdo a ser ensinado. São processos de 

transformação, um conjunto de estratégias para apresentar a aula “um ensaio para o 

exercício do ensino [...] a performance que consuma todo esse raciocínio no ato de 

instrução”. 

 

Esses aspectos do processo onde alguém parte da compreensão pessoal para a 

preparação da compreensão do outro, são a essência da ação e do raciocínio 

pedagógico – do ensino enquanto planejamento e do planejamento enquanto 

performance do ensino (SHULMAN, 1986, p.10)”. 

 

 

Nesse sentido, partindo desse raciocínio pedagógico de conteúdo, Shulman 

(1986) busca valorizar o conhecimento docente a partir do que constitui o conteúdo do 

ensino e da aprendizagem. O autor tem uma perspectiva sobre o saber docente e sobre o 

pensamento do professor inovador, pois ressalta questões importantes para a análise dos 

processos de ensino em que analisa o conteúdo do ensino, ou seja, o conhecimento que o 

professor possui, no qual também é necessário versar sobre o ensino e a didática, bem 

como a maneira como esses conteúdos, por sua vez, são transformados em ensino. Para o 

referido autor, trata-se de um ciclo que “[...] começa com um ato de razão, continua como 

um processo de raciocínio, culmina numa performance de comunicação, de provocação, 
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envolvimento e sedução e, então, reflete-se um pouco mais sobre ele até o processo poder 

começar novamente” (SHULMAN, 1986, grifo nosso, p. 08). 

Para o autor, esse ciclo se dá por meio de uma prática docente reflexiva. Ele 

chama a atenção para os aspectos fundamentais da formação teórica do professor, no qual 

a teoria não está somente atrelada ao conhecimento de conteúdo específico da Geografia, 

mas também aos conhecimentos de conteúdos pedagógicos, como afirma o entrevistado na 

citação abaixo. 

É preciso da experiência prática e da reflexão sobre a prática que está 

vivenciando. Penso assim que um terceiro elemento seria pensar sobre a 

relação desses dois elementos. Enxergar o que ainda não viu sobre esses dois 

elementos. Acredito que a teoria e a prática são importantes e não somente um 

ou outro. Não vai existir teoria sem prática e prática sem teoria. Não seria só a 

teoria da Geografia, mas a teoria do ensino também (PROFESSOR 3, 2015). 

 

Na citação acima, o entrevistado nos mostra que o professor deve possui o 

CPCG, não com esse termo, mas no momento em que ele afirma que se deve pensar na 

relação entre os elementos teoria e prática, uma vez que tal relação só é possível com a 

mobilização dos conhecimentos de base propostos por Shulman, e de tal relação se 

constrói o CPCG. 

 

Na categoria conhecimento pedagógico do conteúdo há a especificidade para as 

formas de representação do saber dos professores dentro das diversas categorias 

de conhecimento e também para a transformação do conteúdo específico da 

disciplina, articulando teoria e prática, num conteúdo ensinável (SILVA, 2010, 

p.63). 

 

Shulman (1986) enfatiza que a profissão docente deve ter como ponto de 

partida uma base de conhecimentos e, ao mobilizar tais conhecimentos, o professor deve 

articulá-los, e ele não deve mobilizar esses conhecimentos em momentos separados, de 

forma distinta. Para Silva (2010), o momento do “saber-fazer” deve o ser “clímax” da 

articulação entre os conhecimentos e saberes docente pelo professor.  

Nesse sentido, para que ocorra esse “clímax”, Shulman (1986) sinaliza para 

alguns aspectos que deve ser considerados como: a) uma determinada concepção de Base 

de Conhecimento de Ensino; b) a formação de educadores é uma atribuição da 

universidade como um todo, e não somente dos professores ligados à área de ensino; c) a 

concepção de raciocínio pedagógico constituir-se-á a base intelectual para a performance 

de ensino; d) o conteúdo pedagógico deve permear o currículo da formação de 

professores; e) são necessárias avaliações (exames) para professores enfocando a 
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habilidade do professor para raciocinar sobre o ensino e ensinar tópicos específicos; e f) a 

necessidade de se alcançar padrões sem impor padronizações (SHULMAN, 1986, p.12). 

Shulman enfatiza a questão do conteúdo das disciplinas e a forma como estes 

se tornam ensináveis pelo professor, mas cabe ressaltar que existem outras condicionantes 

do trabalho docente que o tornam ensinável. Marques (2006) argumenta que o professor 

vai constituindo saberes ao longo de sua vida que são determinados em âmbitos 

linguísticos, da família, com outros professores, com a sociedade do poder público, com 

os movimentos sociais e com outras vivências com os alunos, como exemplo. Assim, 

podemos afirmar que, num primeiro momento, é preciso ter uma preocupação com a teoria 

e, a partir desta, a preocupação com a prática, com a experiência. 

Para o Professor 3 (2015), os alunos se preocupam mais com os procedimentos 

para tornar um conteúdo ensinável e se esquecem do conhecimento em si, da teoria deste 

mesmo. Para ele “a dificuldade é que o aluno se preocupa mais no procedimento e não no 

processo de conhecimento, e teria que juntar as teorias anteriores”. Para Cancian (2000, 

p. 72), o que deve ocorrer é num 

 

[...] primeiro momento há toda uma ênfase na teoria, no segundo momento a 

ênfase recai na prática. Se no primeiro momento o professor é uma espécie de 

espectador diante do que se propõe, no segundo momento ele passa a ser 

verdadeiramente um ator, que reflete, que questiona, que busca novas 

alternativas, o que implica, muitas vezes, numa reformulação daquilo que havia 

sido aprendido no momento anterior. A aprendizagem, nesse segundo momento, 

se renova e se amplia sob o comando da experiência, ou seja, à luz dos desafios 

concretos com que o docente se depara no cotidiano de sua prática. 

 

Para Mizukami (2002), a concepção é de que a formação do professor se dá 

num continum, de forma processual segundo a concepção construtivista da realidade com 

a qual o profissional se defronta. Esta também é uma concepção de todos os professores 

entrevistados “[...] eu entendo que a formação do professor é um processo [...]” 

(PROFESSOR 1, 2015), o que remete em seu próprio processo de formação, que é visto 

por ele como processual e continuado, em que o professor está o tempo todo construindo e 

adquirindo conhecimentos docentes. Nesse sentido, o professor formador é um sujeito em 

um continum processo de formação, no qual, ao ensinar a ser professor e mediar esse 

processo, também melhora sua profissionalidade ao se fazer um melhor profissional 

docente.  

Para a autora, o conhecimento profissional do professor é construído de forma 

idiossincrática e processual, que incorpora e transcende o conhecimento advindo da 
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racionalidade técnica, deve romper com paradigmas tradicionais em que o bom professor 

era somente aquele que acumulava o máximo possível de conhecimentos e que os 

aplicava/transmitia na prática. A mesma autora afirma que o professor atual deve sair da 

concepção de uma formação pautada na concepção de paradigma da racionalidade técnica 

para um paradigma da racionalidade prática, sem desconsiderar que, para exercer tal 

prática, ele necessita de bases teóricas. 

Partindo da ideia de que a atividade deve incorporar elementos da teoria e da 

prática, temos no conceito de práxis estas duas dimensões, a teórica e a prática. A práxis 

educativa constitui uma práxis de aprendizagem num continum que abarca todos os 

saberes que o educador possui. Assim, temos a atividade docente como uma práxis 

indissociável da teoria e da prática, no qual recorremos a tal conceito explicitado por 

Marx, em que esta é uma atitude teórico-prática humana de transformação da natureza e 

da sociedade, pois deve-se conhecer e interpretar o mundo (teórico) e, com base nisso, é 

preciso transformá-lo (a práxis). Portanto, reconhece-se a atividade docente como uma 

práxis educadora, em que o professor possui conhecimentos teóricos e, com bases nestes 

transforma sua atividade docente em práxis.  

O Professor 3, ao responder a mesma pergunta, pautou sua resposta no sentido 

de que tinha que desenvolver a formação de uma responsabilidade profissional do futuro 

professor.  

 
A prática reflexiva do professor deve refletir sobre o seu próprio trabalho e as 

condições sociais em que o seu exercício profissional está situado. Entende-se 

que a prática pedagógica hoje tem de ser mais do que a transmissão de 

conteúdos sistematizados do saber. Com certeza deve incluir a aquisição de 

hábitos e habilidades e a formação de uma atitude correta frente ao próprio 

conhecimento, uma vez que, o aluno deverá ser capaz de ampliá-lo e de 

reconstrui-lo quando necessário, além de aplicá-lo em situações própria do seu 

contexto de vida (PROFESSOR 3, 2015). 

 

Assim, verificamos por parte dos quatro professores de Geografia uma 

preocupação e tentativa de promover o diálogo entre os conhecimentos docentes. Para 

eles, em um primeiro momento, deve ocorrer um diálogo dentro da Geografia e, a partir 

disso,  pensar em uma articulação entre os conhecimentos de conteúdo e os pedagógicos 

por parte do professor formador dos professores formadores. 

Com base no que já foi visto, buscaremos nesse momento apontar caminhos 

epistemológicos e didáticos para ser/formar um bom professor de Geografia. Não temos a 

pretensão de apontar aqui um modelo ideal de professor, mas sim de trazer algumas 



150 

 

características que identificamos ao longo da pesquisa e acreditamos ser necessárias para o 

professor possuir ou desenvolver durante a trajetória de sua carreira profissional, visto que 

consideramos que esta é uma carreira em constante formação, portanto nunca acabada. 

Acreditamos que este seja o momento mais difícil da pesquisa, em que temos, 

de certa forma, que apresentar resultados do que foi pesquisado ao longo desses quase 

quatro anos de estudo. É nesse momento também que acabamos tendo que nos posicionar 

de forma mais enfática. 

Ao longo da pesquisa utilizei, mas tentou-se evitar, de certa forma, a utilização 

do termo “bom professor” ou “como se forma um bom professor” e, de início, salientamos 

que o que é bom pra um pode não ser bom para o outro, mas de certa forma, e com base na 

pesquisa realizada, podemos apontar algumas características de um bom professor, tendo 

como base a tese de que o formador de professores, no contexto da sua prática docente, é 

mediador do diálogo entre os conhecimentos específicos da disciplina com os 

conhecimentos pedagógicos na construção do conhecimento profissional efetivado pelos 

alunos da licenciatura de Geografia na formação inicial. 

Temos como um dos elementos centrais da pesquisa a mediação didática do 

professor, e não existe mediação sem diálogo e sem articulações do docente. Portanto, 

consideramos um bom professor aquele que medeia, dialoga e articula os seus vários 

conhecimentos docentes. Vimos inúmeros conhecimentos ou saberes que o professor deve 

possuir, a partir de diversos autores, tomamos a base de conhecimentos de Shulman como 

aporte para o desenvolvimento desta pesquisa, visto que ele traz como momento 

importante da formação do professor a formação inicial, os conhecimentos adquiridos no 

curso de graduação, enquanto Tardif (2002) também valoriza tais conhecimentos, mas 

acaba por dar um destaque maior aos conhecimentos adquiridos ao longo da experiência 

do professor em sala de aula.  

 De início, podemos afirmar que um bom professor é aquele que possui 

conhecimentos docentes e, de forma resumida considero importantes os conhecimentos de 

conteúdo (da matéria ou disciplina especifica de sua formação); conhecimentos 

pedagógicos de conteúdo geográfico (CPCG) e conhecimentos da experiência. Dentro 

desses conhecimentos, podemos elencar outros mais variados conhecimentos como já foi 

visto ao longo da pesquisa, mas consideramos estes três os mais importantes para o 

professor. 
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Assim sendo, o professor não deve apenas dominar a matéria que ensina, mas 

também compreender a maneira como o conhecimento se constitui historicamente, 

transpondo assim as dificuldades encontradas em sala de aula na elaboração, reelaboração 

e transmissão dos conteúdos científicos e assumindo o ensino como mediação pedagógica 

visando à formação de cidadãos.  

Em síntese, ao possuir tais conhecimentos docentes e ao medeia-los, articulá-

los e dialogá-los o professor constrói, desenvolve e passa a possuir características e 

habilidades de um bom professor como: domínio do conteúdo de sua disciplina; domínio 

de uma didática geral; domínio de uma didática específica para ensinar a sua ciência, no 

caso a Geografia; adquire conhecimentos com a sua experiência, esta sempre em 

formação; motiva e inspira seus alunos e entra na realidade dos mesmos; e 

medeia/articula/dialoga os seus conhecimentos e conteúdos com os alunos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa, investigamos as práticas pedagógicas de professores 

formadores de Geografia com o objetivo de analisar os processos de mobilização e 

construção dos conhecimentos docentes utilizados por eles. Buscamos compreender os 

modos de produção e a importância da construção do conhecimento pedagógico de 

conteúdo (CPC) por parte do professor formador, e em específico do que denominamos de 

conhecimento pedagógico de conteúdo geográfico (CPCG).  

As questões problematizadoras que nortearam esta pesquisa e às quais 

buscamos responder se pautaram em entender como é construído o conhecimento do 

professor formador de Geografia; entender e afirmar a importância do diálogo dos 

conhecimentos específicos com os pedagógicos na construção do CPCG do professor 

formador de Geografia e ver como isto influencia na formação de um bom professor de 

Geografia, além de enfatizar a importância da mediação didática nesse processo de 

construção e articulação dos conhecimentos por parte do professor formador, entre outras 

questões.  

De início, acreditamos ser importante realizar um estudo sobre os aspectos 

legais e institucionais nos quais o professor formador de Geografia baseia a sua prática 

formadora. Assim, realizamos uma análise dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) das 

duas universidades em que foram realizadas as pesquisas empíricas, a Universidade 

Federal de Goiás (UFG/Goiânia) e a Universidade Estadual de Goiás (UEG/unidade de 

Anápolis), no intuito de compreender se esses documentos possibilitam o diálogo e a 

articulação dos conhecimentos específicos da Geografia com os conhecimentos 

pedagógicos. Com base na análise desses documentos, identificamos uma preocupação 

com elementos que possibilitam tal articulação em ambos os documentos, como a 

superação de um modelo de formação 3+1; a relação teoria e prática; disciplinas 

específicas para o ensino de Geografia e a formação de profissionais preocupados com os 

problemas sociais. Estes são elementos constatados nos PPCs que acabam por influenciar 

na prática formadora do professor de Geografia, que vê suporte e obrigações nesse 

documento para formar o docente da área. Outro aspecto importante é o fato desses 

documentos terem uma visão de formação de professores com base no construtivismo, que 
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permite o diálogo com outros saberes e, assim, proporciona a construção e não a repetição 

de conhecimento, como ocorria.  

Outro aspecto constatado na pesquisa é a importância dos professores 

formadores terem paradigmas educacionais inovadores como base para formar seus 

alunos. O professor formador de Geografia que tem a suas bases em paradigmas 

tradicionais e, consequentemente,  uma Geografia ainda tradicional, acaba por ensinar uma 

Geografia enciclopédica com base na memorização e na repetição do conteúdo, em que 

ele, professor formador, não constrói conhecimentos novos e também não proporciona isto 

ao seu aluno, futuro professor de Geografia. O professor formador com bases tradicionais 

se utiliza de uma Geografia sem importância, significado ou utilidade tanto para ele como 

para seu aluno, visão que constatamos que deve ser superada.   

Em um segundo momento da pesquisa, procuramos estudar os conhecimentos 

e saberes docentes que o professor formador mobiliza para ensinar e formar o professor de 

Geografia. Para isto, estudamos autores que tratam do tema conhecimento e saberes 

docentes e tomamos como autor central da pesquisa Lee Shulman e seus estudos sobre a 

construção do conhecimento pedagógico de conteúdo (CPC). A escolha deste autor se deu 

pelo fato de acreditarmos que sua teoria é a que se enquadra na confirmação da tese de que 

o formador de professores, no contexto da sua prática docente, é mediador do diálogo 

entre os conhecimentos específicos da disciplina com os conhecimentos pedagógicos na 

construção do conhecimento profissional efetivado pelos alunos da licenciatura de 

Geografia na formação inicial. Por se tratar de professores formadores de Geografia, 

denominamos o CPC de conhecimento pedagógico de conteúdo geográfico (CPCG). 

Em seguida, por acreditarmos na figura do professor formador como mediador 

do diálogo entre os conhecimentos e, consequentemente, por meio disso, a construção do 

CPCG, consideramos ser importante estudar a prática do professor formador com base na 

mediação didática. A mediação didática possibilita ao professor formador o ensino de uma 

Geografia com base em uma concepção de construtivismo em que professor (formador) e 

o aluno constroem juntos um conhecimento novo.  

Na análise das observações com professores formadores, diagnosticamos os 

conhecimentos docentes mobilizados pelo professor formador e de sua prática 

profissional, bem como identificar se há um diálogo por meio da mediação didática dos 

conhecimentos docentes necessários à docência. Constatamos que existe um esforço por 

parte dos quatro professores observados em dialogar os conhecimentos específicos da 
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Geografia com os conhecimentos pedagógicos. Em um primeiro momento, todos 

argumentaram ser importante antes mesmo de se pensar em conhecimentos pedagógicos e 

didáticos que o professor formador possua e domine bem os conhecimentos da ciência que 

ele ensina e forma, neste caso, da Geografia. Em um segundo, ao possuir domínio dos 

conhecimentos da Geografia, é necessário que se tenha um diálogo dentro da área, visto 

que esta é comumente dividida em Geografia Física e Geografia Humana. Para os 

professores, é necessário que se tenha um diálogo dentro da Geografia para depois se 

pensar em um diálogo com os conhecimentos pedagógicos e didáticos. 

Os quatro professores se preocupam em mobilizar e dialogar os 

conhecimentos específicos da Geografia com os pedagógicos e didáticos, mesmo que isto 

seja de forma involuntária como foi o caso do Professor 2. Nas duas disciplinas com foco 

no ensino de Geografia, este diálogo se dava de forma explícita, visto que este era o 

objetivo destas disciplinas, promover uma articulação e diálogo dos conhecimentos que os 

futuros professores tinham aprendido até então e como eles colocariam isto em prática. 

Nas duas disciplinas específicas de conteúdo da Geografia, Geografia Urbana e Geografia 

da Indústria, notamos também a preocupação do diálogo entre os conhecimentos, mas que 

isto, principalmente pelo professor formador de Geografia da Indústria, muitas vezes se 

dava de forma involuntária, devido ao fato de suas aulas serem em grande parte 

expositivas, com intuito de diálogo e debate entre os alunos. Constatamos que o diálogo 

entre os conhecimentos docentes do Professor 2 se dava principalmente com os 

conhecimentos específicos da Geografia, e o diálogo com os conhecimentos pedagógicos 

se dava em algumas atitudes do professor como exemplo da pergunta em sala de aula.   

Nos quatros professores, também constatamos a preocupação de formar 

futuros professores com base em uma Geografia preocupada com os problemas da 

sociedade, uma Geografia significativa para o aluno. Os professores formadores sempre 

mobilizavam conhecimentos do cotidiano do aluno como forma de ministrar aulas mais 

atrativas e com a participação dos mesmos. Nesse sentido, foi perceptível a importância de 

saberes da experiência na prática formativa desses professores. 

Nas entrevistas realizadas com os quatro professores, buscamos compreender 

se por meio da tentativa de se formar um professor de Geografia de qualidade o professor 

formador em Geografia acabaria por construir conhecimentos e aperfeiçoar a sua 

profissionalidade. Verificamos que o professor formador, nessa tentativa de formar um 

bom professor de Geografia, mobiliza saberes e conhecimentos específicos da Geografia, 
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de conteúdo, em que ele faz em um primeiro momento um diálogo dentro da Geografia, 

em seguida mobiliza conhecimentos pedagógicos e didáticos apropriados e específicos da 

Geografia, mobilizando instrumentos e recursos para ensinar tal conteúdo, como exemplo 

o trabalho de campo, para daí construir o CPCG, que seria um conhecimento específico do 

professor de Geografia. 

Assim, até o presente momento, concluímos que os professores formadores de 

Geografia se constituem como elemento central do processo de formação e dos 

conhecimentos docentes do futuro professor de Geografia e, nesta ação e raciocínio de 

articulação entre estes conhecimentos ele constrói e desenvolve sua profissionalidade no 

sentido se tornar um melhor professor formador. 
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ROTEIRO DE ANÁLISE DA OBSERVAÇÃO DAS AULAS E DOS PLANOS DE 

AULAS 
 

1. Aspectos Gerais 

Tema da 

aula:________________________________________________________________ 

Objetivos:________________________________________________________________ 

 

O tema faz parte do programa de ensino da respectiva classe? 

 

2. A estrutura didática da aula: Que passos didáticos o plano inclui? 

(    ) Preparação e introdução da matéria 

(    ) Tratamento didático da matéria nova 

(    ) Consolidação e aprimoramento dos conhecimentos e habilidades 

(    ) Aplicação 

(    ) Controle e avaliação dos resultados escolares 

 

2.1. Ações previstas para o desenvolvimento da aula 

Preparação e introdução da matéria  

(    ) Recapitulação da matéria da aula anterior 

(    ) Correção da tarefa de casa 

(    ) Ligação da matéria a tratar com os conhecimentos prévios ou cotidiano do aluno 

(    ) Questões problematizadoras 

 

Tratamento didático da matéria nova  

(    ) Ligação da matéria com os conhecimentos prévios e cotidiano do aluno 

(    ) Questões problematizadoras 

(    ) Trabalho com de conceitos geográficos 

(    ) Trabalho com meios de ensino típicos para o ensino 

da Geografia 

(    ) Mapas/Atlas  

(    ) Imagens/fotos 

(    ) Livro didático  

(    ) Outro 

 

Consolidação e aprimoramento dos conhecimentos; Aplicação; e Controle e avaliação 

Tarefas e exercícios que levam a: 

(    ) Repetição da matéria 

(    ) Comparar a matéria tratada com fatos da vida real 

 

3. Métodos de ensino previstos 

(    ) Trabalho em grupo  

(    ) Elaboração conjunta  

(    ) Exposição do professor  

(    )Trabalho Independente  

(    ) Outros 

 

4. Os conteúdos propostos respondem aos objetivos definidos? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM OS PROFESSORES FORMADORES 

 

a) Quais têm sido as principais dificuldades enfrentadas por você para formar 

um professor de Geografia?  

b) Você tem se esforçado em tentar fazer o diálogo entre conteúdos específicos 

e pedagógicos para formar professores de Geografia? 

 c) Em relação à sua disciplina, qual seu valor formativo para a formação do 

professor de Geografia?  

d) Especificamente nessa disciplina, quais as dificuldades encontradas por 

você para ministrá-la?  

e) O que é pra você um bom professor de Geografia? 
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Plano de aula UFG e UEG 

None (a):_______________________________________________________________ 

Data:____/____/_____ 

Com base nas aulas de Geografia Urbana ou Industria, elabore um plano de aula em que 

você poderá definir a série, a duração, o tema e os conteúdos a serem trabalhados 

relacionando-os com algum conteúdo da disciplina.    

 
I. Tema:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

II. Objetivos:   

Objetivo geral: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Objetivos específicos:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

III. Conteúdo:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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IV. Desenvolvimento do tema:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

V. Recursos didáticos:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

VI. Bibliografia:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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